
 
 
 

 
ATA DA 259ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e quatorze, 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: MARCIO TADEU SOARES, MAURO 3 
HENRIQUE ZANOTTI, GIL STELVIO DE PAULO GARCIA, ANTONIO APARECIDO 4 
BATISTA DO PRADO, RUI RODRIGUES SARTINI, RENATO LUIZ, JORGE LUIZ 5 
DE OLIVEIRA, HERIBERTO POZZUTO, VALDIR GARCIA, PAULO ROGERIO 6 
GONZALES RANDO, GLAUCIA REGINA OLIVA DA SILVA, ANDRÉ LUIZ DA 7 
SILVA PINTO, EDSON LAZARO PALERMO, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, 8 
DAVISTON FERNANDO MORASI, AMAURI LUNA, CARMEM LILIAN MORAES 9 
CALÇAS, TARSO DONIZETE B. DE CASTRO, ADRIANO CUSTODIO DA CRUZ, 10 
MARCO ANTONIO POLO, CLAUDINEI DESTEFANI TAVARES, CLAUDINEI  11 
ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, APARECIDO CARLOS PERINI, ROBERTO 12 
KAZUHIRO KUBO, TIAGO DOS SANTOS, ANTONIO JOSÉ PORTO, JOAQUIM 13 
DIQUISON ALBANO, REGINALDO BERNARDES DE SOUZA, ALEXANDRE 14 
ROBERTO MANARINI, PEDRO LUIZ POZZUTO, ADEMIR JOÃO ROSSI, MARIO 15 
ACACIO DE FREITAS e NELSON VICENTINI e 3 (três) convidados,  AILTON 16 
DERMIVAL TORDIN, JOSÉ CARLOS SARTORI, e CLAUDINEI PARANHOS 17 
conforme assinaturas no Livro de "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 26 (vinte 18 

e seis) anverso e 26 (vinte e seis) verso. O edital foi publicado no JORNAL DE 19 

VALINHOS no dia 16 de maio de 2014, à página Policia nº 02 (dois) e afixado em 20 

todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, 21 

Apreciação e Votação da Ata da Reunião Anterior nº 258; b) Leitura do Expediente; c) 22 

Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro do 1º Trimestre encerrado em 23 

31 de março 2014 pp.; d) Leitura, Apreciação e Votação de membro da Comissão de 24 

Disciplina; e) Leitura, Apreciação e Parecer do relator ref. ao Recurso do Processo 25 

Disciplinar 008/2013, f) Assuntos gerais. O Presidente da Mesa Diretora NELSON 26 

VICENTINI agradece a todos Conselheiros e Diretores e propõe a todos que fiquemos de 27 
pé para que façamos um minuto de Silêncio pelo passamento de ALAN APOENA 28 
BELARMINO DA SILVA, filho do Diretor de Futebol ANOLDO BELARMINO DA 29 
SILVA. Em seguida solicita ao secretário MARCIO TADEU SOARES que faça a leitura do 30 
edital, o conselheiro VALDIR GARCIA solicita a dispensa da leitura do Edital, ato continuo o 31 
Presidente da Mesa Diretora solicita ao Secretário MARCIO TADEU SOARES que faça a 32 
Leitura do item a) da ordem do dia, leitura da Ata; o Conselheiro GIL STELVIO solicita 33 
dispensa da Leitura, uma vez que todos receberam. O Presidente da Mesa Diretora esclarece que 34 
é praxe fazermos síntese da ATA mas que isto não impede ao Conselheiros se manifestar 35 
contrário e registrar sua fala na integra, e coloca em apreciação o teor da ATA; em não havendo 36 
nenhuma observação coloca em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida o 37 
Secretário da Mesa passa ao item-b) da ordem do dia, Leitura do Expediente e justifica a 38 
ausência dos Conselheiros FERNANDO LAURENÇO DA SILVEIRA, WALDENILSON 39 
ROBERTO DE SOUZA e CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, faz também a leitura de 40 
Oficio em que o Presidente da Diretoria Executiva solicita   que membros da Diretoria possam 41 
participar da reunião. Encerrada a Leitura do Expediente o Secretário passa a Palavra ao 42 
Presidente da Mesa Diretora que justifica ao plenário a alteração da Ordem do Dia por ser 43 
assunto mais intenso, passando ao item-d da ordem do dia, uma vez que são assuntos rápidos. O 44 
Presidente da Mesa Diretora passa a palavra ao Secretário que faz a leitura do item-d, Leitura 45 
Apreciação e Votação de Membro da Comissão de Disciplina; o Secretario faz a leitura do 46 
oficio enviado pela Comissão de Disciplina que comunica o desligamento do colaborador 47 
MARCO ANTONIO GARCIA e indica para substituí-lo o associado MARCIO LUIZ 48 
APRIGIO, Tenente da Polícia Militar e Bacharel em Direito, o Presidente da Mesa Diretora 49 
observa que o indicado está apto a exercer as funções e propõe a Eleição por ACLAMAÇÃO, e 50 
coloca em votação a indicação, que é aprovada por unanimidade. Item e) da ordem do dia 51 
Leitura Apreciação e Parecer do Relator referente ao Recurso do Processo Disciplinar 008/2013. 52 
O Presidente da Mesa faz um breve relato sobre a solicitação do apenado, que em pleno direito 53 



 
 

protocolou recurso, que o Estatuto contempla o acolhimento, e que em seguida nomeou o relator 54 
HERIBERTO POZZUTO, que aceitou ser o relator anteriormente solicitando vistas ao 55 
processo, e que passou em seguida fazer a Leitura do seu Parecer, que fica fazendo parte anexa 56 
desta ATA. Ao final da leitura, O Presidente a Mesa Diretora mais uma vez agradece ao relator 57 
pelo excelente trabalho, coloca em votação o parecer do relator, mantendo a pena aplicada pela 58 
Comissão já com redução pelos serviços prestados e já cumprida, que foi aprovado por 59 
unanimidade. Em seguida retorna-se ao Item c) da ordem do dia; Leitura, apreciação e Votação 60 
do Balancete do Primeiro Trimestre de 2014 encerrado em 31/03/2014. O Presidente da Mesa 61 
Diretora convida a fazer parte da Mesa O Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI 62 
PARANHOS e o Contador AILTON DERMIVAL TORDIN; antes de passar a palavra ao 63 
Presidente da Diretoria Executiva, o Presidente da Mesa Diretora lê o parecer da Comissão 64 
Fiscal que é favorável à aprovação do Balancete do Primeiro Trimestre de 2014, mas anota que 65 
é preciso rever os tributos emitidos por um RPA pela decoração do carnaval.  Ato continuo o 66 
Presidente da Mesa Diretora passa a palavra para o Presidente da Diretoria Executiva 67 
CLAUDINEI PARANHOS, que esclarece que está iniciando seu mandato focado no trabalho e 68 
que neste primeiro trimestre encerramos o balancete com pequeno déficit; tivemos que pagar 69 
algumas contas, mas que este é perfeitamente justificado uma vez que infelizmente tivemos um 70 
carnaval com déficit de R$30.000,00 bem como estamos pagando a reclamação Trabalhista do 71 
Prof. Quik, no valor de R$36.000,00 neste trimestre;  entretanto, esclarece que no  próximo 72 
trimestre faremos possível para equilibrar receitas e despesas. O Presidente da Mesa Diretora 73 
alerta aos conselheiros que na coluna de Investimentos o balancete enviado constou 74 
investimentos efetuados em 2013, mas ao transferir para o ativo fixo constou o valor no 75 
primeiro trimestre de 2014 e pertencente ao exercício anterior, mas apenas no demonstrativo por 76 
um problema técnico e coloca em apreciação o Balancete do Primeiro trimestre 2014. O 77 
Conselheiro JOAQUIM DIQUISON ALBANO questiona sobre o recolhimento ou não de 78 
Impostos sobre o pagamento feito através de recibo ao prestador de serviços Wagner Pavarin e 79 
cobra comprovante do recolhimento se foi, se não foi corre o risco. Ficou esclarecido que não 80 
recolhemos os impostos. O Conselheiro PEDRO POZZUTO, solicita a possibilidade de se 81 
apresentar de forma mais detalhada o balancete dos eventos. O Presidente da Diretoria 82 
Executiva esclarece que nas próximas reuniões faremos esta apresentação com a era feita 83 
anteriormente. O Conselheiro PEDRO POZZUTO, ainda questiona se haveria possibilidade de 84 
apresentar o balancete com receitas e despesa por setores, por eventos carnaval e outros, e 85 
pergunta também sobre a receita da academia e as despesas, O Presidente da Mesa Diretora 86 
esclarece que a forma apresentada hoje é a forma Contábil e que para apresentar de forma 87 
setorial, caminharíamos para uma departamentalização, mas haverá uma apresentação mesmo 88 
circunstancial, e trimestral. A conselheira CARMEN LILIAN  MORAES CALÇAS, concorda 89 
com as observações feitas pelo Conselheiro PEDRO POZZUTO, uma vez que temos pouco 90 
tempo e quanto mais fácil for a analise melhor, comenta sobre o prejuízo do carnaval, salienta 91 
também sobre os custos da Revista linha 211 despesas de 15, e receita de 12, e Área de 92 
Marketing receita 14 despesas 18, sugeri a redução da tiragem da Revista com intuito de 93 
redução de Custo da mesma, pois verificou em posto de gasolina 8 revistas; cobra este assunto 94 
do PRESIDENTE DA MESA para não termos tanto déficit, sugere diminuir a tiragem, lembra 95 
também que passado algum tempo de aprovação do projeto de Marketing, este ainda não nos 96 
deu retorno. O Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI PARANHOS esclarece que a 97 
revista não vai acabar ela precisa continuar, mas já reduzimos o número de tiragem revista para 98 
3.000 unidades e que neste início de trabalho já detectamos dificuldades na capitação de 99 
patrocínios por parte da parceira Squadra; uma vez que hoje tudo está direcionado para 100 
investimentos em Copa do Mundo, que temos um contrato com a Squadra o qual pagaremos por 101 
mais um mês e que brevemente reuniremos com a Comissão de Marketing para traçarmos novos 102 
objetivos para esta área O Conselheiro THIAGO DOS SANTOS, questiona se é possível 103 
confeccionar a Revista de acordo com o que arrecadamos. O Presidente da Diretoria Executiva 104 
esclarece e compromete que após a reunião que terá com a Comissão e Marketing trará um 105 
parecer melhor sobre o assunto. O Conselheiro APARECIDO CARLOS PERINI, esclarece 106 
que os patrocinadores recebem uma quantidade maior de revistas para distribuir, comenta sobre 107 



 
 

sua experiência em publicidade que no mínimo todos os associados precisam receber a revista e 108 
sugeri que o Clube contrate um profissional para coordenar eventos. O Presidente da Diretoria 109 
Executiva CLAUDINEI PARANHOS, esclarece que brevemente estaremos utilizando dos 110 
meios de comunicação digital para agilizarmos nosso relacionamento com o associado, temos 111 
assessoria da AR2, vamos usar a multimídias, mas temos assunto enviado ao jornal, mas não 112 
colocam, estamos estudando alterações. APARECIDO coloca que a divulgação do Baile das 113 
Mães foi boa. O Conselheiro DAVISTON FERNANDO MORASI questiona sobre a página 5 114 
linhas 211 revista entende que houve discrepância entre os valores do trimestre em janeiro 115 
8.507, fevereiro 3.520, e março 3.638, janeiro muito elevado, trata-se de despesas com as 116 
revistas, mas a linha não correspondia com o balancete no telão, NELSON intercede, e ressalva 117 
que no começo do assunto, informou da linha de investimentos elevada do 1º trimestre, mas 118 
pertencia ao último trimestre de 2013, este assunto que tomamos conhecimento juntamente com 119 
ROBERTO e outros Diretores que já havia assinado, mas que já tinha sido enviada aos 120 
conselheiros, foi encaminhado ao contador para atualização, e ao refazer algumas linhas de 121 
despesas foram alteradas de nº e não de valores, gerando alterações em alguns números de 122 

referência, mas a alteração não deu tempo de reenviar e acabou ficando só no telão, 123 

gerando uma distorção de consultas, o contador AILTON explica e confirma que ao 124 

transferir as CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO, para o ativo fixo, houve uma 125 

distorção nas linhas, DAVISTON pergunta se o número de tiragem é sempre igual, 126 

CLAUDINEI diz que não , foi  diminuído de 3.500 para 3.000, ROBERTO sobre as 127 
despesas informa que é correio, que um mês pode ser correio, outro a gráfica, é conforme o 128 
pagamento, THIAGO, se teve as despesas maior em janeiro, porque os demais meses, 129 
ROBERTO  são pagamentos  de montagem e preparação para a próxima revista, O Conselheiro 130 
ADRIANO CUSTODIO, sugeri a criação do Fluxo de Caixa porque há variação, veja o 131 
CARNAVAL e também em Novembro haverá  a  FESTA HAVAIANA, que vem gerando 132 
prejuízos que na próxima reunião façamos planejamento para a Festa Havaiana, “gostaríamos 133 
de não ter prejuízo para explicar depois”. O Presidente da Diretoria Executiva lamenta a 134 
ausência dos associados principalmente dos Conselheiros, porque a Diretoria planeja festas para 135 
o associado, ADRIANO diz que é preciso pesquisar por que não vem, no CARNAVAL talvez 136 
não gostem e quanto à revista é possível sim não ter prejuízo, gostaria de um planejamento na 137 
próxima reunião. A Conselheira GLAUCIA REGINA, questiona ao contador AILTON sobre 138 
as anotações no passivo, linha 338, obrigações trabalhistas, que passou a provisões no novo 139 
demonstrativo, é só alteração do nome. O Conselheiro PAULO ROGERIO pergunta sobre a 140 
linha 353 provisões a receber no Passivo, NELSON informa que também está no Ativo é uma 141 
informação contábil anterior sobre a receber sem peso nenhum, demonstra preocupação quanto 142 
a utilização de RPA para efetuar pagamentos a terceiros quanto ao aspecto legal, podendo trazer 143 
problemas de encargos a nós, e não é só do Vôlei, tem também de outros serviços, 144 
CLAUDINEI quanto ao RPA da decoração do carnaval foi para conter custos, mas 145 
recolheremos.  O Conselheiro DAVISTON solicita informação sobre os investimentos da linha 146 
237, referente TVS, publicidade. O secretario ROBERTO esclareceu que referece a compra de 147 
acortinados. O Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI PARANHOS esclarece que 148 
com a contratação da ELEMIDIA, empresa ligada ao grupo abril nossa propaganda interna 149 
ganhara uma nova dimensão. O Conselheiro ADRIANO CUSTODIO, questiona ao presidente 150 
da Mesa Diretora que diante de discrepâncias na apresentação do balancete não seria ideal 151 
fazermos as correções e enviar novamente a todos os conselheiros para que com calma 152 
avaliássemos, e em outra oportunidade nos reunirmos para discutirmos o assunto. O Presidente 153 
da Mesa Diretora esclarece que os números apresentados para a análise estão corretos, que há 154 
lisura e a transparência nos documentos, esclarece também que ao fazer  a apresentação da conta 155 
de Investimentos ai sim houve a discrepância de linha mas que os números estão aptos a ser 156 
votados não havendo o que questionar quando a veracidade dos fatos; entretanto se coloca à 157 
disposição dos conselheiros  para  que se necessário for marcamos para julho e a Diretoria 158 
apresentara o balancete com os números  e as linhas atualizadas e que a Diretoria reveja as 159 
aplicações em obras e benfeitorias que deve ser de manutenção, JOAQUIM DIQUISON  160 



 
 

ALBANO solicita também a transferência das informações para a próxima reunião.  O 161 
Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI PARANHOS, entende que precisamos marcar 162 
uma nova reunião, e que não temos nada a esconder. O Presidente da Mesa Diretora, esclarece 163 
que sem compromisso da data marcaremos outra reunião em julho para resolvermos este 164 
problema técnico apresentado no balancete; quanto estaremos também dando posse aos novos 165 
conselheiros e a nova comissão Fiscal de Licitação. ADRIANO coloca sobre o 166 
desassoreamento do lago em janeiro de 2014, também explicado para a correção, transferido o 167 
final do balancete do primeiro trimestre para a próxima reunião. NELSON atende solicitação da 168 
Comissão de Licitação para cobrar reuniões mensais.  Em sequência o item  f) da ordem do dia,  169 
Assuntos Gerais, a conselheira CARMEM LILIAN,  sugeri que a  comunicação para novos 170 
conselheiros poderia ser mais divulgada, com a colocação de um cavalete na portaria  171 
convidando os sócios para participar, solicitou enviar cartas solicitando a todos, e as mulheres a 172 
participarem, eu mesmo estou trabalhando para isso para as mulheres participarem mais e que 173 
os conselheiros vem muito pouco aos eventos, estou aqui para ajudar e , informa que o último 174 
evento Baile da Mães foi excelente, maravilhoso, que os novos eventos deveriam se apresentar 175 
no mesmo nível. O Presidente da Diretoria Executiva, CLAUDINEI PARANHOS lembra e 176 
convida a todos que teremos no dia 13 e 14 a festa Junina, próxima quinta feira teremos o início 177 
da COPA e que estaremos de braços aberto para receber os associados que queiram vir torcer 178 
por nossa seleção que estamos preparados com TV ‘S e Telão, que no dia 21 de Junho 179 
inauguraremos a Brinquedoteca, informa também que  Equipe de vôlei hoje está no Rio de 180 
Janeiro em Saquarema onde foi recebida pela Seleção Brasileira de Vôlei e que a viagem foi 181 
patrocinada pela Prefeitura  de Valinhos, lembra que o Presidente do Clube é voluntário assim 182 
como sua Diretoria que a doação para administrar é sem limite e que precisa sempre da 183 
compreensão e ajuda do Conselho Deliberativo. O Conselheiro MARCIO TADEU SOARES 184 
sugeri e reivindica que o estacionamento do clube seja reservado aos associados pelo menos em 185 
parte. O Conselheiro JOAQUIM DIQUISON ALBANO, lembra que hoje tivemos a leitura do 186 
recurso disciplinar, que nosso estatuto foi reformado e não contemplou o apenado uma vez que 187 
o recurso apresentado hoje deveria ter efeito suspensivo quando da punição e não agora que já 188 
se passou 80 dias da punição. Sugere que na próxima reforma corrigimos este artigo. ANDRE 189 
LUIZ esclarece que no novo regimento o apenado pode se quiser recorrer a própria comissão. O 190 
conselheiro TIAGO DOS SANTOS sugere mudanças no regulamento dos campeonatos uma 191 
vez que registramos excessivas faltas e desistência. O Conselheiro ALEXANDRE ROBERTO 192 
questiona sobre a punição do associado PAULO comparativamente coma punição do associado 193 
GUIDO. O Conselheiro ANDRÉ SILVA PINTO membro da Comissão esclarece, o 194 
funcionário SEBASTIÃO depôs e seu relato foi controverso com o que está relatado. O 195 
Conselheiro DAVISTON FERNANDO MORASI, parabeniza a diretoria pelo que foi feito até 196 
o momento e todo o trabalho de paisagismo realizado até agora e que os últimos eventos 197 
realizados esportivos e social, foram dignos de elogios.  Eu, MARCIO TADEU SOARES 198 
Primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também pelo Presidente 199 
da Mesa NELSON VICENTINI, a qual submete à apreciação de todos. Aos seis dias do mês 200 
junho de 2014 Ass: _____________________________________ MARCIO TADEU 201 
SOARES Primeiro Secretário e Ass.:____________________________ NELSON 202 
VICENTINI Presidente do Conselho Deliberativo. 203 


