
 
 
 

 
ATA DA 256ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 
Aos treze dias  do mês de dezembro de dois mil e treze, às 19h30m, em sua sede social, nas 1 
dependências do Ginásio Social Sala do Karatê, e em segunda convocação às 20h, com a 2 
presença de 33 (trinta e três) Conselheiros, a seguir: NELSON VICENTINI, ANTONIO 3 
APARECIDO BATISTA PRADO, WAGNER DOMINGOS CERONI, VALDIR 4 
GARCIA, APARECIDO CARLOS PERINI, HERIBERTO POZZUTO, MAURO 5 
HENRIQUE ZANOTTI, MARCIO TADEU SOARES, GILMAR JOSÉ PAVAN,GIL 6 
STELVIO DE PAULO GARCIA, TARSO DONIZETE B. DE CASTRO, AMAURI 7 
ZANINI LUNA, ROBERTO KAZUHIRO KUBO, ANTONIO DE JESUS MARCON, 8 
GLAUCIA REGINA OLIVA DA SILVA, MARIO ACACIO DE FREITAS, 9 
ALEXANDRE ROBERTO MANARINI, CLAUDINEI DESTEFANE TAVARES, 10 
RENATO LUIZ, CLAUDIO ROBERTO GRIGOLON, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, 11 
ADRIANO CUSTODIO DA CRUZ, FERNANDO LAURENÇO DA SILVEIRA, 12 
WALDENILSON ROBERTO DE SOUZA, JOAQUIM DIQUISON ALBANO, MARCO 13 
ANTONIO POLO, CLAUDINEI ANTONIO DE OLIVEIRA, TIAGO DOS SANTOS, 14 
CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, JOÃO VICENTE GAIDO, CARMEM LILIAN 15 
M. CALÇAS,PEDRO LUIZ POZZUTO, E ADEMIR JOÃO ROSSI, e 5 (CINCO) 16 
convidados OSVALDO SEROTINE,CLAUDINEI PARANHOS, JOSÉ CARLOS 17 
SARTORI, ROGÉRIO BUENO DA SILVA, e PAULO DE SOUZA LEOTÉRIO, às folhas 18 
23 (vinte e três) anverso e 24 (vinte e quatro) verso, conforme assinaturas no Livro de 19 

"REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 23 (vinte e três) anverso e 24 (vinte e 20 

quatro) verso. O edital foi publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 22 de 21 

novembro de 2013, à página Esportes nº 15 (quinze) e afixado em todos os quadros de 22 

avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata 23 

da Reunião Anterior; b) Leitura do Expediente; c) Leitura, Apreciação e Votação da 24 

Proposta Orçamentária para o exercício de 2014, conforme artigo 63, item I 1,3 do 25 

Estatuto Social; d) Leitura, apreciação e votação da Proposta do Plano de Obras de 26 

2014, conforme artigo 76 II do Estatuto Social, e) Leitura, apreciação e Votação da 27 

proposta para reajuste dos valores de locações das dependências do clube para eventos e 28 

demais taxas, conforme artigo 76 IV do Estatuto Social; f) Leitura, apreciação e votação 29 

da Proposta de títulos Patrimoniais para reposição conforme artigo 20. g) Leitura, 30 

apreciação e votação da Proposta de terceiros para aquisição do terreno sob nº 19 da 31 

quadra 33; h) Assuntos Gerais; o Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI 32 

agradece a todos Conselheiros e Diretores e  em seguida solicita ao secretário MARCIO 33 
TADEU SOARES que faça a leitura do edital publicado em 22/11/2013 com bastante 34 
antecedência,  o conselheiro VALDIR GARCIA e GIL STELVIO  DE PAULO GARCIA, 35 
pedem a dispensa da leitura do edital, aprovado, na sequência  da ordem do dia, item a) Leitura, 36 
Apreciação e Votação da Ata da Reunião Anterior, o conselheiro CLAUDINEI ANTONIO G 37 
.OLIVEIRA, pede a dispensa da leitura da ata, aprovada a dispensa da leitura por unanimidade, 38 
em votação o teor da ata, sem alterações, aprovada o teor da ata por unanimidade, item b) 39 
Leitura do Expediente, o secretario MARCIO TADEU SOARES faz a leitura das justificativas 40 
da ausência, Srs RUI R. SARTINI, REGINALDO BERNARDES DE SOUZA, ADEMIR 41 
FERRARI, EDUARDO MALVEZZI, DAVISTON FERNANDO MORASSI, ANOLDO 42 
BELARMINO DA SILVA e PAULO ROGERIO G. RANDO , leitura da carta da Diretoria 43 
para participar das reuniões, Leitura da carta da Diretoria solicitando a retirada da ordem do dia 44 
Item (g) da proposta de venda do terreno, encerrando assim todo assunto relacionado à venda do 45 
terreno, convite da modalidade do KARATE para participar da entrega de faixas em 46 
15/12/2013 , e neste momento o Presidente da Mesa NELSON VICENTINI, solicita inversão 47 
da ordem do dia e tratar agora do item (d), O Presidente NELSON VICENTINI, convida o 48 
PRESIDENTE OSVALDO SEROTINE, para compor a mesa e lhe dá à palavra para 49 
justificativas , explicações e as necessidades deste plano de obras, o relatório do PLANO DE 50 
OBRAS, consta sem ordem de prioridades, 51 
GERADOR+CARENAGEM+TRANSFORMADOR, REFORMA DOS VESTIÁRIOS, E 52 
SANITÁRIOS DO GINASIO E DEMAIS  DEPENDENCIAS,CONSTRUÇÃO DE 53 



 
 

NOVOS VESTIÁRIO, SALAS DE ATIVIDADES DO PISO SUPERIOR / PISCINA 54 
AQUECIDA, BRINQUEDOS PLAY GROUND, INFORMATIZAÇÃO, 55 
CLIMATIZAÇÃO SALÃO DE FESTAS, AQUISIÇÃO DE CADEIRAS MESAS E 56 
TAMPÕES, RAMPA PARA ACADEMIA, RAMPA PARA ACESSO Á LANCHONETE, 57 
PORTARIA, SECRETARIA E COORDENAÇÃO, E ASFALTO NO ENTORNO DO 58 
CLUBE  e AMPLIAÇÃO DO CAMPO 2, RAMPA DA PISCINA AQUECIDA E 59 
BANHEIROS, INCLUIDAS POSTERIOMENTE, conforme discussão e aprovação nesta 60 
reunião, mas já aprovada anteriormente, OSVALDO SEROTINE, o faz dizendo que na 61 
relação apresentada não se trata de ordem de prioridades, mas da necessidade de fazer, se não 62 
for no próximo ano, pelo menos nos próximos ,comenta que já havia conversado com o 63 
PRESIDENTE CLAUDINEI PARANHOS e que a próxima obra é uma continuidade  de 64 
parte de obra já autorizada pelo conselho, e que não foi possível fazer, por ter outras 65 
prioridades, más é o aumento  de sanitários na piscina aquecida por necessidades, e também que 66 
no plano de novos vestiários em frente ao campo de futebol, teremos de utilizar os sanitários do 67 
ginásio e da piscina aquecida, até que fique pronto as obras  dos novos vestiários nos campos, 68 
aberto para os conselheiros para sanar algumas dúvidas. ADRIANO CUSTÓDIO DA CRUZ, 69 
comenta se o plano vale para exercícios seguintes, e se no passado o que não foi feito 70 
prevalecem na ordem da necessidade, OSVALDO confirma, mas pode haver alterações, 71 
MARCO ANTONIO POLO indaga se o que não foi feito no passado, retornou no plano, 72 
OSVALDO diz que sim, e consta no plano, CARLOS A. MARIGHETTO, sobre a rampa da 73 
piscina aquecida, OSVALDO diz que a prioridade é a parte superior da piscina com 74 
necessidade de salas já aprovada pelo conselho , mas a rampa no momento não há estudos, pode 75 
ser alterada já temos parecer favorável,  que o VICE PRESIDENTE JOSÉ CARLOS 76 
SARTORI, vai continuar com os estudos,  CARLOS MARIGHETTO pergunta ainda se com 77 
os 15,00 reais, o que daria para fazer, OSVALDO diz que não há mais como crescer, só 78 
vertical, e diz que precisa construir os novos vestiários, e que levaria um ano e meio, mas estima 79 
com ampliação da obra completa seria uns 3 anos do novo PRESIDENTE PARANHOS, 80 
GILMAR JOSÉ PAVAN, comenta que o relatório de obras poderia vir com estimativas de 81 
custos para melhor avaliar, e pergunta sobre o asfalto em torno do clube, OSVALDO, informa 82 
que houve uma reunião com JOSÉ CARLOS, CLAUDINEI mais  MOYSES Diretor adjunto 83 
de obras e o,  secretário de meio ambiente, sobre a possibilidade do asfalto chegar ao clube, e 84 
quando vier o country clube mostrou interesse para não ser contrário à obra, mas não quer dizer 85 
se será pago e efetuado e sim será discutido, CARMEM LILIAN M.CALÇAS, pergunta o que 86 
deixou de ser feito e não está na lista, OSVALDO responde, o que não foi feito está na lista, 87 
gerador carenagem, salas de atividades e banheiros na  piscina, já aprovado é muito importante, 88 
e consta no plano, CARMEM LILIAN pergunta se  há reserva, OSVALDO não tem reserva é 89 
preciso arrecadar, o que se arrecada aplica, CARMEM LILIAN não havendo possibilidade de 90 
crescer porque não utiliza o terreno para salas, se há algum projeto, OSVALDO não vê 91 
possibilidade de salas, por diversos motivos, não vê no momento alguma possibilidade de uso, 92 
CARMEM LILIAN, discordo do OSVALDO  mas gostaria de discutir com a diretoria e 93 
conselheiros, para ajudar, CLAUDINEI A.G.DE OLIVEIRA pergunta sobre os banheiros da 94 
piscina aquecida se as portas abrirão para dentro por causa do frio e idosos, OSVALDO 95 
responde que já há projeto e não deu tempo de executar, é o mesmo comentário já efetuado hoje 96 
sobre a execução, APARECIDO C. PERINI, pergunta se reforma de vestiário e demais 97 
dependências envolve os banheiros do campo, OSVALDO diz não, estes vestiários e demais 98 
dependências é aqui no ginásio, lá embaixo é uma obra nova, PERINI sobre o gerador que 99 
ficou quase uma hora sem energia,  OSVALDO quando há queda de energia a estrutura 100 
direciona para alguma aglomeração e  atividades importantes em andamento, desligando as 101 
demais, não há capacidade para atender tudo, com a aquisição de um gerador potente vai 102 
resolver, menos o campo de futebol, APARECIDO pede um bico de luz, ALEXANDRE 103 
MANARINI coloca sobre o ar condicionado ligado na secretaria, OSVALDO na secretaria 104 
precisa é o CPD não tem jeito, JOAQUIM D. ALBANO, pergunta sobre a ampliação do campo 105 
2 que já estava no plano anterior, entre outras obras e gerou uma expectativa, OSVALDO diz 106 
que o local já está preparado e estudado e que no momento a Diretoria não achou prioridade, 107 
mas pode colocar no plano de obras , o Presidente OSVALDO  coloca no Plano sem problema 108 



 
 

algum PRESIDENTE NELSON coloca no seu entender que um plano de obras é para o 109 
mandato da Diretoria não avança em outra diretoria, e a nova diretoria pode apresentar novos 110 
planos conforme ela entender novas prioridades, MARCIO TADEU reafirma que foi criado 111 
uma expectativa da ampliação do campo 2, MARCO A POLO, sugere colocar em votação, 112 
pois  se tivéssemos um campo só, tudo bem, mas temos outras prioridades, GILMAR PAVAN, 113 
concorda com ALBANO e MARCIO, se já estava aprovado teria de constar na relação de 114 
obras já aprovadas, CARMEM LILIAN se há uma lista de pessoas aguardando atividades 115 
faltando espaço volta ao aproveitamento do terreno, CLAUDIO GRIGOLON, se há uma lista 116 
já aprovada e não executada, é preciso manter  , senão  terá que sempre voltar ao conselho para 117 
aprovação, PRESIDENTE OSVALDO entendeu que estando aprovada não voltaria na 118 
listagem, mas concorda se aprovada está é só colocar na relação de obras a executar, 119 
ADRIANO CRUZ, coloca que existem outras obras   já aprovadas e não está na lista, exemplo 120 
a rampa da piscina, MARCO POLO retorna e diz que não é contra a ampliação do campo  2, 121 
mas devia constar na lista de aprovado e não realizado, PRESIDENTE OSVALDO, concorda 122 
e será efetuado a inclusão no plano do obras, ampliação do campo 2 e rampa e banheiros da 123 
piscina aquecida TIAGO DOS SANTOS solicita que poderia colocar valor estimado nas obras 124 
para melhor apreciação, OSVALDO  sobre estimar valores é difícil pela variação, já algum 125 
tempo não tem colocado os valores por isso, e tem  uma comissão que fiscaliza as licitações, 126 
TIAGO  sei da comissão e não questiono os valores utilizado, mas para apreciar melhor plano e 127 
estimativa de custo, CARMEM LILIAN comenta sobre o plano e as prioridades e com as 128 
alterações solicitadas, pede para retirar do plano o asfalto tendo a impressão que estamos 129 
autorizando a executar, PRESIDENTE NELSON solicita esclarecimento do GILMAR, sobre 130 
execução posterior das obras, por experiência  já comprovada  sendo que estar no plano de obras 131 
e não for realizado não se tem  obrigação da nova diretoria de executar se terminar o mandato da 132 
anterior, mas pode ficar  registrado e os conselheiros cobrarem por ser pedido dos sócios, 133 
GILMAR há uma distinção de plano diretor para longo prazo e plano e de obras para curto 134 
prazo, voltando à palavra da CARMEM LILIAN menciona que estar no plano de obras como 135 
já disse OSVALDO mostra-se interesse mas não quer dizer que será executado e será discutido, 136 
MARCO POLO, se o plano de obras é importante, a diretoria deveria detalhar as obras com 137 
exemplo  brinquedos, OSVALDO retorna que a variação é muito grande, precisa projeto, 138 
aprovando o plano e as prioridades virá  ao conselho com projetos e estudos, CLAUDINEI DE 139 
OLIVEIRA coloca sobre valores no salão de festas, NELSON este assunto virá em locações 140 
em seguida, HERIBERTO, pede votação e diz que no caso do asfalto a Prefeitura trata de 141 
adesão e discussão com os proprietários, havendo adesão e outros  detalhes da execução, será 142 
tratado sobre o pagamento é claro que é dos proprietários, colocada em votação o plano com as 143 
devidas alterações  foi aprovada com exceção da conselheira LILIAN que aprova  favorável o 144 
plano sem o ALFALTO. NELSON ao secretário  MARCIO para ler o Item e) do edital 145 
locações, e demais taxas, apresentada a relação das taxas para 2014, com informação solicitada 146 
pelo CARLOS MARIGHETTO sobre o valor anterior, inclusive apresentada no telão, 147 
colocado pelo  PRESIDENTE NELSON que as demais taxas como academia, sauna piscina 148 
aquecida, e outras taxas não mencionadas serão apenas RATIFICADAS para 2014,sem 149 
aumento, e a relação fará  parte integrante da presente ata ,em votação aprovada por 150 
unanimidade, Ao secretário MARCIO para leitura do item f) do edital, proposta para reposição 151 
de títulos. PRESIDENTE NELSON faz leitura do ofício 084/2013 AS da Diretoria propondo a 152 
reposição de 51 títulos patrimoniais, com os seguintes valores: 24 parcelas iguais de R$111,00, 153 
12 parcelas de R$202,00 e à vista R$ $2,200,00, podendo ser dividido em 04 quatro parcelas de 154 
R$550,00, mais a taxa de manutenção e da construção de expansão e melhoras., impossibilitado 155 
de  chegar à reunião no horário, apresenta-se o PRESIDENTE ELEITO SR CLAUDINEI 156 
PARANHOS e é convidado para compor a mesa e defender seus planos para 2014, e os devidos 157 
valores ,PRESIDENTE OSVALDO faz uma explanação de reposição  por cancelamento e e 158 
sabendo do momento mágico do nosso clube em que as vendas por transferências são imediatas, 159 
estamos valorizando o título em relação  dos novos sócios  em utilizar quase tudo 160 
imediatamente, CARMEM LILIAN coloca que a diretoria tem consciência da lista de espera, 161 
OSVALDO claro que temos, está atento, e coloca que o conselho também sente e aprovou a 162 
alteração de salas na piscina aquecida para melhorar o atendimento ao associado, CARLOS 163 



 
 

MARIGHETTO, pergunta ao OSVALDO  se houve pesquisa de preços em outros clubes  164 
enquanto outros oferecem até de graça em Campinas, nosso caso é um momento magico, pede 165 
apoio ao conselho e diz que venderá rápido estes título o que é muito bom e ainda não haverá 166 
lista de espera, CARLOS MARIGHETTO pergunta sobre o valor da taxa de transferência 167 
OSVALDO coloca hoje que será de R$1.200,00. TARSO CASTRO, coloca que é preciso 168 
valorizar mais que os R$2.200,00 é muito pouco, ADEMIR ROSSI, pergunta se os 51 títulos 169 
cancelados são novos ou antigos pelo uso no verão e deixam de pagar, OSVALDO responde 170 
que é mais ou  menos 50,00% PRESIDENTE NELSON informa que se utiliza no verão 171 
deixam de pagar e depois voltam, pelo estatuto é só uma vez, a comissão de sindicância é quem 172 
cuida disso informada pela secretaria, MARCO POLO qual o último reajuste e a %, 173 
OSVALDO há uns  4 anos que não reajusta, ADRIANO, comenta sobre poder aquisitivo mais 174 
inferior, deixa de pagar mais rápido, e poder  maior não vai deixar de  pagar, assim a reposição é 175 
mais rápida OSVALDO diz que a cada 6 meses perde-se o título por isso a reposição mais 176 
rápida. CARLOS MARIGHETTO propõe R$1.500,00 para taxa de transferência, OSVALDO 177 
refaz a proposta pela Diretoria para Rr$1.500,00 CARMEM LILIAN quem está em dia pode 178 
transferir pelo valor que quiser, mas coloca sua proposta de transferência de R$1.200,00, que 179 
está de bom tamanho, HERIBERTO, devemos facilitar a transferência, e não dificultar pois  180 
haverá reposição e não aumento de sócios, e defendeu sua posição, propõe manter R$1.000,00, 181 
MARCO POLO, coloca que o proprietário perde em valor em vender, mas concorda com o 182 
HERIBERTO, APARECIDO comenta quer há uma perda de 50,00% do sócio ao vender, 183 
CARMEM LILIAN, apoia o HERIBERTO, retirando sua proposta, em votação á proposta de 184 
taxa de transferência, colocada a primeira da Diretoria junto com a CARLOS MARIGHETTO 185 
de R$1.500,00, foi obtida 17 votos contrário  ao valor de R$1.500,00, prevalecendo a proposta 186 
de R$1.000,00,  agora a votação da reposição dos títulos pelos valores já registrados, 187 
APROVADA por unanimidade. AO MARCIO para leitura do item c) do edital, que é a 188 
proposta orçamentária, convidado o PRESIDENTE CLAUDINEI PARANHOS para suas 189 
necessidades e explicações, CLAUDINEI disserta sobre a necessidade de pedir um pouco a 190 
mais da inflação, por vários motivos,  reposição salarial, manutenção de novas obras, e ainda 191 
cortar ou diminuir despesas, custos diretos e indiretos, pedindo  ajuda até a técnicos de energia, 192 
pois precisamos fazer alguma coisa à mais,  e mais rápido ao sócio,  inclui no pedido a taxa de 193 
construção e melhorias em vista da necessidade também de novos vestiários estimado em 194 
R$1.200,000,00, em fim deverá trazer na próxima reunião estudos de novas obras, projetos e 195 
outros, pretendendo trabalhar bastante junto com os conselheiros PRESIDENTE NELSON 196 
coloca que a proposta está desta forma SINTETICA que é a principal, para esta noite, mas na 197 
próxima reunião virá analiticamente de conta a conta, para acompanhamento, esta proposta fará 198 
parte em anexo da presente ata CARMEM LILIAN solicita esclarecimentos na proposta sobre 199 
a  taxa na presente proposta sobre os AVÓS se são isentos os mais de 65 anos, NELSON não, 200 
isenção é para visitantes, e se a proposta é geral ou se os R$20,00 é á parte, sim a diretoria 201 
propões integral, CARMEM LILIAN não concorda com a taxa de R$20,00 por julgar muito 202 
alta, propondo manter os R$15,00, alega preocupação com os associados ficando caro para uma 203 
família, OSVALDO diz estar também preocupado com o associado, mas também com o clube  204 
se não daqui a pouco não  tem como oferecer qualidade aos asssociados. CLAUDIO 205 
GRIGOLON coloca que a proposta da diretoria é de 11,54% na manutenção, e no real é de 206 
13,79%, no total, antes R$145,00, Atual Para R$165,00, Se aplicar os 11,54 NORMAL, A 207 
TAXA DE CONSTRUÇÃO É DE R$17,00, É a sua proposta. OSVALDO reafirma que os 208 
10,00 está há 10 anos sem reajuste devidamente hoje seria uns R$27,00, mas defende os 209 
R$20,00 para poder fazer alguma obra, sem onerar muito o sócio, GIL STELVIO apoia a 210 
diretoria, o sócio cobra então precisa contribuir, TIAGO coloca que recebeu duas propostas 211 
uma de 7,64% e outra 11,54, OSVALDO coloca que em estudos a de 7,064%  não fechou e 212 
enviou a de 11,54% a de proposta inferior era um estudo, diversos comentários dos 213 
conselheiros,  em favor da taxa de construção e melhorias em virtude da necessidade de obras 214 
importantes, como vestiário, portaria, AMAURI, ADRIANO, VAGNER, HERIBERTO sobre 215 
vestiário, portaria, PEDRO POZZUTO, coloca para não aumentar dos filhos e  coloca os 216 
preços do passado, FERNANDO tomar  cuidado também da inadimplência, JOAQUIM D. 217 
ALBANO coloca que nas discussões todo mundo cobra melhorias e obras, na hora dos R$20,00 218 



 
 

não querem, encolhem, NELSON coloca em votação, APROVADA A PROPOSTA 219 
INTEGRAL por UNANIMIDADE, e que a presente proposta de R$145,00 na titularidade e 220 
demais valores na sua proporção ficam fazendo parte da presente ata .MARCIO leitura do item 221 
h) do edital, ASSUNTOS GERAIS ;CARLOS MARIGHETTO,  parabeniza a diretoria pela 222 
maravilhosa festa havaiana, recebendo diversos elogios, OSVALDO aproveita e agradece e 223 
coloca as novidades que efetuou com a contratação e disposição da festa para agradar aos 224 
associados, ALBANO, agradece o presidente OSVALDO e sua diretoria pelas  realizações e de 225 
seu desempenho na administração, e aproveita para desejar ao novo PRESIDENTE 226 
CLAUDINEI  boa sorte em sua nova jornada, OSVALDO agradece e coloca a satisfação de 227 
administrar o clube e contar com os amigos e conselheiros, ficando cada um em seu coração, 228 
deseja a todos um FELIZ NATAL, os conselheiros aplaudem esta despedida do presidente  229 
OSVALDO. GIL pede desculpa mas coloca que o serviço do Buffet na festa anterior era muito 230 
ruim, OSVALDO concorda e diz nunca mais eles virão aqui. CARMEM LILIAN, diz que 231 
gostou do Buffet e também do discurso do OSVALDO, e pergunta sobre a festa havaiana, 232 
quantos vieram, e se houve prejuízo, OSVALDO que a presença foi em torno de 1600 pessoas, 233 
meio a meio de sócios e convidados, e vai haver prejuízo, estamos estudando novas alterações, 234 
pois queremos que o sócio venha, e resgatar o passado em número maior de frequência de 235 
associados, CARMEM LILIAN ,dá os parabéns ao OSVALDO e ao  ROGERIO  que 236 
trouxeram sangue novo e renovação, e parabéns á esposa do CLAUDINEI , TANIA pelo 237 
discurso no dia da festa dos troféus em meio a tantos homens mostrando inovação também. O 238 
PRESIDENTE NELSON agradece à mesa Diretora, aos conselheiros e á Diretoria pelos 239 
trabalhos realizados ao OSVALDO pela dedicação, e ao CLAUDINEI e equipe para os novos 240 
desafios, sabemos da dificuldade de administrar um clube desse tamanho, desejamos muito 241 
sucesso, a todos um FELIZ NATAL E ANO NOVO, e a seus familiares. Em não havendo 242 
mais assunto, às 22h16m, o Presidente da Mesa Diretora, NELSON VICENTINI, encerra a 243 
reunião agradecendo a presença de todos. Eu, MARCIO TADEU SOARES Primeiro 244 
Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também pelo Presidente da Mesa 245 
NELSON VICENTINI, a qual submete à apreciação de todos. Aos treze dias do mês dezembro 246 
de 2013 Ass.: _____________________________________ MARCIO TADEU SOARES 247 
Primeiro Secretário e Ass.:_____________________________ NELSON VICENTINI 248 
Presidente do Conselho Deliberativo. 249 


