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 ATA DA 219ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 
DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos cinco (05) dias do mês de Junho de dois mil e nove (2009), às 19h30min, no Auditório 1 
do Ginásio Social e Esportivo, realizou-se a 219ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO 2 
CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB, em 3 
segunda convocação, com a presença de trinta e cinco (35) conselheiros, conforme 4 
assinaturas no Livro "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas (32) trinta e dois verso e (33) 5 
trinta e três anverso. Registrou-se também a presença dos Convidados Srs., MARCOS 6 
REINALDO BACAN – Contador - MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS – Presidente - JOSÉ CARLOS 7 
SARTORI – Vice-Presidente e CLAUDINEI PARANHOS 1º Tesoureiro. O Edital de convocação 8 
foi publicado no “Jornal de Valinhos”, edição do dia 15 de maio 2.009, à página 16, e 9 
afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, 10 
apreciação e votação da Ata da Reunião Anterior; b) Leitura do Expediente; c) Leitura, 11 
apreciação e votação do parecer do Balancete Financeiro e Patrimonial do Primeiro 12 
Trimestre de 2009 encerrado em 31 de março p.p.; d) Leitura, e apresentação do estudo 13 
da nova sistemática para composição orçamentária; e) Leitura, apreciação e votação da 14 
proposta para cobrança de estacionamento para não associados em eventos; f) assuntos 15 
gerais. A Mesa Diretora foi formada pelos Conselheiros OSVALDO SEROTINE e DAVISTON 16 
FERNANDO MORASI, respectivamente Presidente e Vice-Presidente do Conselho 17 
Deliberativo e por NELSON VICENTINI – Primeiro Secretário, e BENEDITO RUBENS DE 18 
SOUZA – Segundo Secretário. Iniciando a reunião o Presidente da Mesa OSVALDO 19 
SEROTINE cumprimentou e agradeceu a presença de todos nesta segunda reunião do ano 20 
de 2009 e se manifestou contente com a presença de um numero significativo de 21 
conselheiros, convidou o Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS e o vice-presidente JOSÉ 22 
CARLOS SARTORI, para fazerem parte da mesa e em seguida deu inicio à reunião fazendo 23 
a leitura da convocação; o conselheiro PAULO DE SOUZA LEOTÉRIO solicitou a dispensa da 24 
leitura da convocação uma vez que todos a receberão. Em atenção ao primeiro item da 25 
ordem do dia, Item a; o qual dizia leitura, apreciação e votação da ata da reunião anterior 26 
o conselheiro OSVALDO BECK solicita a dispensa o qual foi aprovado por unanimidade. O 27 
Presidente da Mesa coloca em apreciação o teor da ata, em não havendo manifestações o 28 
teor da ata foi aprovado por unanimidade. Ato continuo o presidente da mesa passou ao 29 
item b; Leitura do Expediente e solicita ao Secretário NELSON VICENTINI que faça a leitura 30 
do expediente justificando a ausência do conselheiro, ADEMIR ANTONIO FERRARI, na  31 
reunião de 15/12/2008 onde o mesmo justificou sua ausência e consta no relatório como 32 
FALTA, o  que será corrigido oportunamente, informa  sobre a inclusão de outros e noivos e 33 
também as  locações efetuadas no período como de praxe e ainda conforme ofícios. Em 34 
seguida, leu o oficio numero 69/2009 da Diretoria Executiva em que a Santa Casa de 35 
Valinhos, solicita ao Country Club Valinhos que engaje na campanha de adoção de um 36 
quarto com a finalidade de melhor atender a sociedade Valinhense. A palavra foi passada 37 
ao presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, que esclareceu o assunto informando que foi 38 
procurado pelo Pastor IRAN, provedor da Santa Casa que o questionou sobre a 39 
possibilidade de adoção de um quarto. Posteriormente conversando com o Sr. JOÃO 40 
administrador, o mesmo esclareceu que esta adoção poderia ser paga em até 12 meses; o 41 
presidente MOYSÈS ANTONIO MOYSÉS esclareceu ainda que não podemos deliberar sobre o 42 
assunto nesta reunião uma vez que o mesmo não consta na ordem do dia e que a 43 
solicitação  de hoje tem caráter apenas consultivo para que numa próxima reunião  44 
possamos deliberar e que seria importante que o Conselho Deliberativo o autorizasse a 45 
empenhar a palavra junto ao Pastor IRAN de que o COUNTRY CLUB participará da 46 
campanha e que terá seu  NOME e LOGO,  estampados na porta de 01 ( um ) quarto. Os 47 
conselheiros, BENEDITO RUBENS DE SOUZA, ADEMIR JOÃO ROSSI, ADEMIR ANTONIO 48 
FERRARI e JOSÉ APARECIDO AGUIAR, manifestaram todos a favor da adoção deste quarto. 49 
O presidente da mesa OSVALDO SEROTINI, também se manifestou a favor e sugeriu que 50 
com a proximidade do advento dos 50 (cinqüenta) anos do Country Club Valinhos a verba 51 
de R$26.000,00 para adoção de 01 (um) quarto poderia ser retirada do fundo 52 
comemorativo dos 50 anos assim estaríamos oferecendo um presente à SANTA CASA DE 53 
VALINHOS; em seguida o presidente da mesa colocou em votação a autorização para que o 54 
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presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, levasse até o Pastor IRAN a possibilidade de o 55 
Country Club Valinhos participar da campanha, o que foi aprovado por unanimidade. Na 56 
seqüência da reunião o presidente da mesa passou a tratar do item c; da ordem do dia 57 
Leitura, apreciação e votação do balancete financeiro do 1º trimestre de 2009 encerrado 58 
em 31 de março p.p., disponibilizando-o para apreciação do plenário, manifestaram os 59 
conselheiros GIL STÉLVIO DE PAULO GARCIA e BENEDITO RUBENS DE SOUZA sobre o 60 
reembolso do sinistro e valor pago pela seguradora. NELSON VICENTINI manifestou sobre a 61 
receita do bloco Azul e Branco. DAVISTON FERNANDO MORASI sobre indenização 62 
trabalhista e receitas e despesas do revellion 2008. JOAQUIM DIQUISON ALBANO sobre 63 
garantias de emprego de funcionárias grávidas. Todos obtiveram esclarecimentos do 64 
presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, em seguida o presidente da mesa OSVALDO 65 
SEROTINI, colocou em votação o balancete do financeiro do 1º trimestre de 2009, que foi 66 
aprovado por unanimidade. Item d – Leitura e Apresentação do estudo da nova sistemática 67 
para composição orçamentária, o presidente da mesa OSVALDO SEROTINE, convidou o 68 
Segundo Tesoureiro HEITOR BERTOLI, para fazer parte da mesa e apresentar os trabalhos 69 
de estudo para cobrança de filhos de sócios de acordo com a faixa etária. HEITOR BERTOLI, 70 
antes de iniciar a apresentação; esclarece a finalidade do estudo, principalmente no que se 71 
refere à freqüência dos associados uma vez que é preocupante uma cobrança onerosa ao 72 
associado; podendo inclusive motivar renuncia de títulos. HEITOR esclarece que a 73 
freqüência nos últimos dois anos é boa; e é possível aplicar a referida cobrança, que a 74 
mesma terá um TETO para ser aplicada e que este é de no Maximo 50% da taxa de 75 
manutenção, esclareceu também a preocupação de não reduzir a arrecadação do Clube. 76 
Considera importante a aplicação da cobrança a fim de evitarmos que o Caixa do Clube 77 
dependa do social como Festa Havaiana e Carnaval para cobrir seu orçamento. O estudo foi 78 
debatido em plenário, e houve diversas manifestações. HERIBERTO POZZUTO solicitou que 79 
fosse incluída no estudo a freqüência dos associados solteiros afim de não penalizar 80 
somente os Pais com mais correções. CLAUDINEI PARANHOS considerou o trabalho 81 
excelente, e entende que o Clube precisa respirar com tranqüilidade sem onerar o 82 
associado. Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS solicitou a todos que estudem a matéria 83 
e façam propostas antecipadas para que sejam apresentadas e votadas em uma próxima 84 
reunião. O Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE, solicitou à secretaria que enviasse o 85 
estudo via e-mail aos conselheiros para analise e os que não têm e-mail procurem se 86 
informar. ROGÉRIO BUENO DA SILVA sugeriu que antes da apresentação das propostas as 87 
mesmas sejam analisadas em conjunto com a Diretoria para se alinharem quando da sua 88 
apresentação. Item e – Leitura Apreciação de Votação da proposta para cobrança de 89 
estacionamento para não associados em eventos; o presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, 90 
pediu a palavra e retirou da ordem do dia a referida proposta. Item f - Assuntos Gerais; 91 
OSVALDO BECK, externou sua satisfação em estar presente na reunião. BENEDITO RUBENS 92 
DE SOUZA, sobre o novo software, o que já foi feito quanto já foi gasto, qual a data 93 
prevista para finalizar os trabalhos MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, Solicitou que o Secretário 94 
RENATO CEZAR CORREA, responda ao BENEDITO RUBENS DE SOUZA. WALDIR GARCIA 95 
sugeriu que o próximo campeonato tenha o nome do saudoso NATALE CORVINI, e sugeriu 96 
novamente uma homenagem ao IRINEO ZANI pelos serviços que presta ao Clube há 35 97 
anos.  Sugere a realização de um bingo para a doação do quarto da Santa Casa, NELSON 98 
VICENTINI diz que a homenagem ao IRINEO é uma decisão da Diretoria. CARLOS ANTONIO 99 
MARIGHETO enalteceu o Baile das Mães, realizado pela Banda Bandalheira em conjunto 100 
com o COUNTRY CLUB foi um sucesso; solicita sua continuidade. O Presidente da mesa 101 
OSVALDO SEROTINE, agradeceu ao HEITOR BERTOLI pela apresentação do estudo, 102 
informou que pouco antes da reunião esteve com algumas associadas que lhe entregaram 103 
um abaixo assinado sobre a cobrança de multas em atividades e manifestou a necessidade 104 
de estudar o assunto junto à Diretoria. Em não havendo mais nenhuma manifestação o 105 
Presidente OSVALDO SEROTINE, encerrou a reunião às 23,00h Eu NELSON VICENTINI, 106 
Primeiro Secretário, redigi a presente ata que vai assinada por mim e vistada pelo 107 
Presidente, a qual submete à apreciação de todos. Aos 5 de junho de 2009, 108 
Ass.__________________________________NELSON VICENTINI, Primeiro Secretário e 109 
Ass._________________________OSVALDO SEROTINE, Presidente do Conselho 110 
Deliberativo. 111 


