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 ATA DA 218ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 

DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 
 
Aos vinte e sete (27) dias do mês de março de dois mil e nove (2009), às 19h30min, no 1 
Auditório do Ginásio Social e Esportivo, realizou-se a 218ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 
EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY 3 
CLUB, em segunda convocação, com a presença de trinta e cinco (35) conselheiros, 4 
conforme assinaturas no Livro "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas (31) trinta e um verso 5 
e (32) trinta e dois anverso. Registrou-se também a presença dos Convidados Srs., 6 
MARCOS REINALDO BACAN – Contador - MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS – Presidente - JOSÉ 7 
CARLOS SARTORI – Vice Presidente e CLAUDINEI PARANHOS 1º Tesoureiro. O Edital de 8 
convocação foi publicado no “Jornal de Valinhos”, edição do dia 12 de março de 2.009, à 9 
página 16, e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do 10 
dia: a) Leitura, apreciação e votação da Ata da Reunião Anterior; b) Leitura do Expediente; 11 
c) Leitura, apreciação e votação do parecer do Balancete Financeiro e Patrimonial do Quarto 12 
Trimestre de 2008 encerrado em 31 de dezembro p.p.; d) Leitura, e votação do relatório de 13 
atividades do exercício 2008; e) Leitura apreciação e votação da proposta de venda de 14 
Títulos Patrimoniais para reposição; f) Leitura, apreciação e votação da proposta para 15 
venda de ativo, com verba vinculada à piscina aquecida; g) Leitura, apreciação e votação 16 
da proposta de antecipação do fundo comemorativo 50 anos para utilização na obra da 17 
piscina aquecida com reposição futura; h) Leitura, apreciação e votação da proposta para 18 
reajuste da taxa de visitas; i) assuntos gerais. A Mesa Diretora foi formada pelos 19 
Conselheiros OSVALDO SEROTINE e DAVISTON FERNANDO MORASI, respectivamente 20 
Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo e por NELSON VICENTINI – Primeiro 21 
Secretário, e BENEDITO RUBENS DE SOUZA – Segundo Secretário. Iniciando a reunião o 22 
Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE cumprimentou e agradeceu a presença de todos 23 
nesta primeira reunião do ano de 2009 e solicitou que antes de iniciarmos a reunião 24 
fizéssemos um minuto de silencio pelos falecimentos do Conselheiro NATALE CORVINI, 25 
Senhora ROSA TREVISAN PERCHECHITO sogra do conselheiro ORESTES JULIATO, Sr. 26 
WALDIR PIRES DA SILVA filho do nosso funcionário Sr. CAMILO e KALIL MOYSÉS tio do 27 
presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, em seguida deu início a reunião. Iniciando a leitura 28 
da convocação o conselheiro GIL STELVIO GARCIA solicitou a dispensa da leitura. Em 29 
atenção ao primeiro item da ordem do dia, o qual dizia leitura, apreciação e votação da ata 30 
da reunião anterior o conselheiro OSWALDO BECK solicita a dispensa o qual foi aprovado 31 
por unanimidade. O Presidente da Mesa coloca em apreciação o teor da ata, em não 32 
havendo manifestações o teor da ata foi aprovado por unanimidade. Ato continuo o 33 
presidente da mesa passou ao item b; Leitura do Expediente e solicita ao Secretário 34 
NELSON VICENTINI que faça a leitura do expediente justificando a ausência dos 35 
conselheiros, THIAGO RAPHAEL  DOS SANTOS e VALDIR GARCIA, informa  sobre a inclusão 36 
de outros e noivos e também a locações efetuadas no período como de praxe , conforme 37 
ofícios, em  seguida esclareceu sobre o evento que acontecerá no próximo domingo nas 38 
dependências do Clube quando estaremos recebendo as crianças  carentes da EMEF 39 
WALDOMIRO MAYR.   O presidente da Mesa convida para completar a mesa dos trabalhos, 40 
o Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, o Vice-Presidente, JOSÉ 41 
CARLOS SARTORI e o Sr. MARCOS BACAN Contador.  Na seqüência o Presidente da Mesa 42 
Diretora OSVALDO SEROTINE passa para o item “c”, Leitura, apreciação e votação do 43 
parecer do Balancete Financeiro e Patrimonial do 4º trimestre encerrado em 31 de 44 
dezembro pp. O presidente da Mesa informa ao plenário que fará oficio onde comunicará a 45 
vacância no conselho deliberativo dos conselheiros que tiveram 3 ( três) faltas consecutivas 46 
a saber: EDER LINIO GARCIA, PAULO FERNANDO MARCHI E SERGIO LUIZ IANSEN sendo 47 
automaticamente promovidos os suplentes; CLAUDINEI DESTEFANE TAVARES, EDUARDO 48 
CEZAR MANZATO E THIAGO RAPHAEL DOS SANTOS em seguida  passou a palavra ao 49 
Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS para comentários. O Presidente MOYSÉS informou 50 
ao plenário que o balanço foi fechado com um pequeno superávit graças ao resultado 51 
positivo que apuramos no carnaval e festa havaiana e coloca-se a disposição de todos para 52 
dirimir dúvidas. BENEDITO RUBENS DE SOUZA questiona sobre o crédito de $10.000,00 53 
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lançado em dezembro para o Bloco Azul e Branco e comenta que em não havendo a 54 
despesa no exercício, a mesma deveria ser pro visionada assim estaríamos contabilmente 55 
corretos, o contador informa que fará a correção, BENEDITO solicita ainda que na pagina 8 56 
(oito) “ Onde vai o Dinheiro “ os valores de saldo de anos anteriores deveriam constar no 57 
relatório afim de apresentar melhor clareza para leitura e entendimento. NELSON 58 
VICENTINI concorda com BENEDITO sobre a provisão, parabeniza a diretoria pelos 59 
resultados, pois cobriu a conta da Revista e a Olimpesec. O Presidente da mesa OSVALDO 60 
SEROTINE colocou em votação o balancete financeiro do 4º trimestre que foi aprovado por 61 
unanimidade mediante a correção sugerida pelo conselheiro BENEDITO RUBES DE SOUZA. 62 
Item D – Leitura, Apreciação e Votação do Relatório de Atividades 2008. O Presidente 63 
MOYSÉS solicitou a retirada da Leitura e Apreciação deste item uma vez que há divergência 64 
no item freqüência no mês de Dezembro. Item E – Leitura, Apreciação e Votação da 65 
Proposta de vendas de Títulos Patrimoniais em Reposição. O Presidente da Mesa lembrou a 66 
todos que recebemos duas propostas, a da Diretoria e do Conselheiro CARLOS ANTONIO 67 
MARIGHETO em seguida passou a palavra ao Presidente MOYSÉS que explanou a decisão e 68 
a necessidade do Clube colocar 250 títulos à venda pagando 10% de comissão para um 69 
profissional incentivando uma venda mais rápida, sendo que o pagamento da comissão será 70 
proporcional ao recebimento das parcelas. Em seguida CARLOS ANTONIO MARIGHETO 71 
defendeu sua proposta informando que ela visa vender rapidamente estes títulos. PAULO 72 
LEOTÉRIO apresentou a proposta de R$1.000,00 pagando em 10 meses e 50% da Taxa de 73 
Manutenção neste período. BENEDITO RUBENS DE SOUZA apresentou a proposta de 74 
R$1.800,00 com pagamento em 36 meses, e ressalvando que os associados que 75 
compraram em 2008 fossem beneficiados com a extensão do prazo de pagamento. PEDRO 76 
POZZUTO segue a proposta do BENEDITO e acrescenta que o associado poderá optar por 77 
pagar em até 36 meses, criando-se uma tabela proporcional à quantidade de pagamentos. 78 
ROGÉRIO questiona sobre o material de apoio à venda se será do vendedor ou do Clube, 79 
ficou esclarecido que será do vendedor. Neste momento BENEDITO RUBENS DE SOUZA, 80 
interrompeu a reunião para anunciar e parabenizar o nascimento do primeiro neto do 81 
Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE, que emocionado externou sua satisfação aos 82 
presentes. O Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE colocou em votação as proposta 83 
sendo vencedora a proposta do BENEDITO RUBENS DE SOUZA com 23 (vinte e três) votos. 84 
Item F – Leitura, apreciação e votação da proposta de venda de ativo com verba vinculada 85 
à piscina aquecida, O Presidente da Mesa passou a palavra ao Presidente MOYSÉS para 86 
esclarecimentos da proposta. O Presidente MOYSÉS fez diversos comentários sobre o 87 
desempenho da obra da piscina e em seguida falou sobre a venda do terreno, que tentou 88 
em 2006 alterar o zoneamento do bairro transformando a Rua Ariovaldo Antonio Bucatte 89 
em corredor comercial o que valorizaria o terreno. Infelizmente não foi aprovado e que a 90 
idéia da diretoria é fazer proposta; cabe ao conselho aprovar ou não. GILMAR PAVAN 91 
sugeriu vender o terreno e comprar o terreno que está à venda junto ao nosso 92 
estacionamento, HERIBERTO esclareceu que a decisão de comprar o terreno foi para 93 
atender ao associado com mais estacionamento, solicitou ao OSVALDO que pedisse a 94 
Diretoria que retire a proposta de utilização do Fundo comemorativo, uma vez que a 95 
comissão já tem proposta para utilização desta verba. Voltando ao assunto do terreno 96 
esclarece que se a diretoria entende que a troca é benéfica ao clube que se realiza a venda, 97 
informou que não é contra; que a diretoria precisa levar o clube à diante. NELSON 98 
VICENTINI parabeniza o Presidente MOYSÉS, pelas explicações e entende que a proposta 99 
de troca é uma boa idéia, entretanto o terreno deverá ser preservado; que no futuro 100 
poderá ser útil. ROGÉRIO entende que o terreno deve ser preservado, que com 101 
R$100.000,00 não daremos o impulso necessário à obra da piscina, que poderá ser útil até 102 
para outra obra. CLAUDINEIS, pergunta se há proposta ou se é só a Diretoria, para assim 103 
agilizar. BENEDITO RUBENS entende que a melhor opção é preservar o terreno. O 104 
Presidente da Mesa colocou a proposta de venda do terreno em votação; a qual foi 105 
rejeitada. Desta forma ficaremos com o terreno, registrou-se 8 ( oito) votos a favor.  Item 106 
– G – Leitura, apreciação e votação da Proposta de antecipação do fundo comemorativo 50 107 
anos, para utilização na obra da piscina aquecida com reposição futura, NELSON VICENTINI 108 
fez a leitura do oficio enviado pela Diretoria onde ficou claro a utilização e posterior 109 
devolução da verba bem como a consulta à Comissão se irá ou não utilizar a Verba; 110 
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HERIBERTO sugeriu que esta proposta deveria ser retirada da pauta e enviada à Comissão 111 
para analise. O Presidente MOYSÉS entende que o dinheiro está parado e seria neste 112 
momento bem vindo para utilização na piscina. ROBERTO DOS SANTOS entende que não 113 
devemos utilizar verba vinculada, e sugeriu o adiantamento equivalente de 2 (dois) a 3 114 
(três) meses  da taxa de construção e melhoria, mas  que a reposição fosse feita ainda 115 
neste exercício. BENEDITO RUBENS DE SOUZA manifesta-se contrario a utilização da verba 116 
uma vez que a mesma refere-se a um fundo que foi criado para fins específicos. O 117 
Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE informa que o item não será votado e 118 
compromete-se a encaminhar a proposta à Comissão para estudos e apresenta-la 119 
futuramente.     Item H – Leitura, apreciação e votação da proposta para reajuste da taxa 120 
de visitas. O Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE resumiu informando que a proposta 121 
da Diretoria é de alterar a taxa de visitas de R$5,00 para R$10,00.  JOAQUIM DIQUISON 122 
ALBANO sugeriu que crianças até 12 anos continuem pagando R$5,00 – O Presidente 123 
MOYSÉS retirou a proposta da Diretoria e acatou a proposta do Conselheiro JOAQUIM 124 
DIQUISON ALBANO em seguida o Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE colocou em 125 
votação a proposta do JOAQUIM DIQUISON ALBANO que foi aprovada por 33 (trinta três) 126 
conselheiros e rejeitada por 2 (dois) conselheiros os Srs. CARLOS ANTONIO MARIGHETO e 127 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA respectivamente. Desta forma a partir de 01 de abril de 128 
2009 a taxa de visitas passa ser de R$10,00 (Dez reais).     Item I – Assuntos Gerais; 129 
OSVALDO BECK, faz alguns comentários do expediente da Diretoria, PEDRO POZZUTO 130 
sugeri formar outro grupo para cuidar das escolinhas. BENEDITO RUBENS DE SOUZA 131 
entende que o site precisa melhorar, ADEMIR JOÃO ROSSI comenta que ainda temos meios 132 
para economizar energia e solicita reforma nos vestiários; Presidente MOYSÉS sugeriu a 133 
formação de uma comissão para vistoriar os vestiários, LUIZ CARLOS COSTA questiona 134 
sobre as condições do Show Fernando e Sorocaba, o Presidente MOYSÉS esclareceu, 135 
ANTONIO APARECIDO B. PRADO questiona sobre a entrada de cães no Clube e reserva do 136 
quiosque 19 Presidente MOYSÉS novamente esclareceu. Em não havendo mais nenhuma 137 
manifestação o Presidente OSVALDO SEROTINE, encerrou a reunião às 23h15m Eu NELSON 138 
VICENTINI, Primeiro Secretário, redigi a presente ata que vai assinada por mim e vistada 139 
pelo Presidente, a qual submete à apreciação de todos. Aos 27 de março de 2009, 140 
Ass.__________________________________NELSON VICENTINI, Primeiro Secretário e 141 
Ass._________________________OSVALDO SEROTINE, Presidente do Conselho 142 
Deliberativo. 143 


