
 
 
 
 

 
ATA DA 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 19h30m, em sua sede 1 
social, nas dependências do Ginásio Social Sala do Karatê, e em segunda convocação às 2 
20h, com a presença de 37 (trinta e sete) Conselheiros, a seguir: NELSON 3 
VICENTINI, ANTONIO APARECIDO BATISTA DO PRADO, RUI 4 
RODRIGUES SARTINI, JESUS GARCIA, AMAURI LUNA, ADAUTO C. 5 
MARTINS, JULIANA DE BRITO SARAIVA, RITA DE CASSIA ASTOLFI, 6 
MOYSES ANTONIO MOYSES, VALDIR GARCIA, CARLOS ANTONIO 7 
MARIGHETTO, APARECIDO CARLOS PERINI, HERIBERTO POZZUTO, 8 
PEDRO LUIZ POZZUTO, RENATO LUIZ, GIL STELVIO PAULO GARCIA, 9 
GILMAR JOSÉ PAVAN, PAULO RODRIGUES GONÇALVES RANDO, 10 
DAVISTON FERNANDO MORASI, CLAUDINEI ANTONIO GONÇALVES  11 
OLIVEIRA, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, ADRIANO CUSTODIO CRUZ, 12 
MARIO DE FREITAS, REGINALDO B. SOUZA, ANDRÉ LUIZ DA SILVA  13 
PINTO, EDUARDO MACEDO, DENILSON DA SILVA, ROBERTO 14 
KAZUHIRO KUBO, PAULO EDUARDO BARSI, FERNANDO LAURENÇO  15 
DA SILVEIRA, ALEXANDRE ROBERTO  MANARINI, JOSÉ CARLOS G. 16 
SILVA, JOAQUIM DIQUISON ALBANO, CARMEN LILIAN CALÇAS, 17 
MOISES DAMASIO, ADEMIR JOÃO ROSSI, e 03 (três) convidados CLAUDINEI 18 
PARANHOS, ROGERIO BUENO DA SILVA e JOSE CARLOS SARTORI 19 
conforme assinaturas no Livro de "REGISTRO DE PRESENÇA", livro 05 20 

(cinco) às folhas 30 (trinta) anverso e 30 (trinta) verso. O edital foi publicado no 21 

JORNAL DE VALINHOS no dia 01 de Novembro de 2014, à página Cidades 22 

nº 12 (doze) e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte 23 

ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação das Atas das Reuniões 24 

Anteriores 261º e 262º; b) Leitura do Expediente; c) Leitura, Apreciação e 25 

Votação do Balancete Financeiro e Patrimonial do Segundo Trimestre de 2014 26 

encerrado em 30 de Junho, Artigo 63 item I e 1 do Estatuto Social; d) Leitura, 27 

Apreciação e Votação do Balancete Financeiro e Patrimonial do Terceiro 28 

Trimestre de 2014 encerrado em 30 de Setembro, Artigo 63 item 1 e 1 do 29 

Estatuto Social; e) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta de atualização de 30 

valores, artigo 76 item 4; e.1) Atualização da taxa de manutenção a partir de 31 

01.12.2014, em função do dissídio coletivo da categoria; e.2) Atualização da 32 

taxa de Contribuição Expansão e Melhorias, e.3) Atualização da taxa de 33 

Locações e Eventos; e.4) Atualização das taxas diversas de utilização; f) Leitura, 34 

Apreciação e Votação do Plano de Obras para o exercício de 2015, Artigo 76 II 35 

do Estatuto Social; g) Leitura, Apreciação e Votação de regulamentação da 36 

utilização do Campo Society por visitantes, em companhia de associados; h) 37 

Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI 38 

agradece a presença de todos e inicia a reunião no item e1) da ordem do dia, 39 

SEQUENCIAL Á ATA DA REUNIÃO DE 17.11.2014, faz uma explanação 40 

referente a esse item, o segundo secretário ANTONIO APARECIDO 41 

BATISTA DO PRADO faz a leitura do oficio da proposta orçamentária do 42 

exercício 2015, com a palavra o Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI 43 

PARANHOS esclarecendo que a solicitação de adiantamento do reajuste nas 44 

taxas de manutenção se deu ao fato do dissídio antecipado, antigamente os 45 

reajustes eram trimestrais, as demais taxas terão reajustes em janeiro de 2015, a 46 

conselheira CARMEN LILIAN M. CALÇAS pergunta se o aumento de 10% 47 

sobre a taxa manutenção agora em dezembro e depois em janeiro também, o 48 

Presidente da Mesa NELSON explica que a solicitação da Diretoria é  10,34% 49 

na manutenção agora em dezembro, e em janeiro reajuste de 25% sobre a taxa de 50 



 
 

expansão e melhorias,  10% também sobre as taxas de atividades e utilizações,as 51 

locações ainda serão discutidas, em apreciação, o conselheiro JOAQUIM  52 

ALBANO comenta que não está claro no edital referente  a data  sobre o 53 

dissídio coletivo que foi antecipado, o Presidente da Mesa NELSON explica que 54 

a data de pagamento aos funcionários é sempre dia 30 de cada mês; o 55 

conselheiro VALDIR GARCIA pergunta como será passado esse assunto aos 56 

associados e acha que o valor do reajuste é acima do esperado; a conselheira 57 

CARMEN LILIAN agradece aos conselheiros que responderam o e-mail  58 

enviado solicitando informações sobre o plano de redução de custos, comenta 59 

que se houve mais arrecadação e menos obras executadas, o saldo em caixa 60 

deveria ser positivo, também acha que se houver muito aumento haverá mais 61 

inadimplência e desistência, sugere que seja reavaliado esses reajustes e sobre a 62 

redução de gastos, temos que ter consciência que mechemos no bolso dos 63 

associados, o conselheiro CARLOS MARIGHETTO sugere que seja acrescido 64 

7% em todas taxas, o secretário JOAQUIM ALBANO comenta que não é só 65 

salário dos funcionários que sofre reajuste e sim várias outras taxas agregadas, o 66 

conselheiro ADAUTO MARTINS pede mais esclarecimentos em relação o 67 

porquê da proposta do aumento maior do que o dissídio, falta explicação melhor 68 

que seria por conta de outras despesas, deve se arrumar um número que fique 69 

próximo ao dissídio, o Presidente da Diretoria  Executiva CLAUDINEI 70 

PARANHOS explica que se pede a mais decorrente as necessidades que 71 

aparecem no dia a dia, prevenção, o conselheiro ADAUTO MARTINS diz que 72 

devemos pensar em aumentar o possível para equilibrar quem paga e quem 73 

recebe, devendo diminuir as despesas e aumentar arrecadação não só aquelas 74 

que vêm dos associados, o conselheiro PEDRO POZZUTO diz que nosso foco 75 

deva ser melhorar nossos gastos, o Presidente da Diretoria  Executiva 76 

CLAUDINEI PARANHOS explica que o clube gastará o valor referente  ao 77 

evento de acordo com a arrecadação que o mesmo obteve, não acontecerá 78 

eventos deficitários,o Presidente pede aos conselheiros que encaminhem 79 

sugestões, o conselheiro MOISÉS DAMASIO comenta que enviou e-mail 80 

referente  sugestão para ser criado um grupo com a participação dos 81 

funcionários, para discutir e apontar sugestões para redução de custos, o 82 

Presidente convida o conselheiro para que faça parte da diretoria assumindo sua 83 

idéia, o conselheiro aprova mas comenta que não tem tempo, a sugestão do 84 

conselheiro CARLOS MARIGHETTO, é que se faça uma comissão,o 85 

conselheiro ADRIANO CRUZ questiona que o conselho não tem como aprovar 86 

um orçamento sem o detalhamento das despesas onde solicitou por e-mail e não 87 

recebeu,o gerente administrativo ROBERTO explica que apresentação é feita a 88 

tempos  no formato “macro”, o conselheiro ADRIANO faz uma explanação nas 89 

porcentagens não concordando com a maneira da apresentação,  devendo ser de 90 

maneira uniforme, sugere que o acréscimo seja de 4,5% em 12 meses, o 91 

Presidente da Mesa NELSON esclarece que provavelmente no próximo 92 

trimestre a proposta orçamentária será apresentada mais detalhada antes do 93 

balancete, o secretário JOAQUIM ALBANO sugere que para as próximas 94 

reuniões seja apresentado uma projeção de valores a serem gastos no item 95 

promoções sociais, usar exatamente o valor que cada evento arrecadou 96 

anteriormente, o conselheiro HERIBERTO POZZUTO ressalta que a função 97 

principal do conselho é defender os interesses do clube, pois assim estaremos 98 

defendendo o interesse dos sócios, o conselho também está desempenhando um 99 



 
 

papel importante cobrando redução de custos, como por exemplo a revista 100 

country; lembra também que está havendo uma demanda maior de associados 101 

em relação as atividades do clube, ressalta que o conselho deva ponderar e ao 102 

invés de ficar “achando”, deva apresentar propostas. O Presidente da Mesa 103 

Diretora NELSON faz explanação explicando que a proposta da diretoria é o 104 

aumento de 10% sobre todas as taxas a partir de dezembro 2014 até dezembro 105 

2015, sendo reforço de caixa de manutenção e autorização de taxas para 2015, o 106 

conselheiro CARLOS MARIGHETTO comenta que dessa forma ano fiscal se 107 

encerrará em novembro de 2015, pois em dezembro terá reajuste novamente, o 108 

conselheiro DAVISTON MORASI pergunta se está sendo discutido só a 109 

manutenção, e que precisa ficar definido a proposta da mesa com a da diretoria, 110 

confrontando com a proposta do plenário, tem que ser discutido parcialmente, o 111 

Presidente da Mesa Diretora NELSON explica que fez um estudo de todos os 112 

valores para chegar ao final mas que está sendo discutido é a taxa de 113 

manutenção, o secretário ALBANO frisa que a  proposta deve ser revisada pois 114 

será fechado em 12 meses e não em 13 meses,o Presidente da Diretoria  115 

Executiva CLAUDINEI PARANHOS sugere primeiro verificar se a proposta 116 

da diretoria será aprovada para depois dar continuidade. O Presidente da Mesa 117 

Diretora NELSON coloca em votação primeiro a proposta da diretoria, não foi 118 

aprovada, o conselheiro HERIBERTO POZZUTO comenta que o conselho 119 

tem que aprovar a proposta orçamentária de janeiro a dezembro 2015, 12 meses; 120 

em função do dissídio estamos aprovando também uma suplementação de um 121 

mês em 2014, em dezembro, não se pode aprovar um orçamento até novembro,  122 

O CONSELHEIRO explica que o valor da manutenção não seja alterado em 123 

dezembro e janeiro, a proposta de 7% em dezembro como suplementação e de 124 

janeiro a dezembro 2015 como orçamento e se houver necessidade de aumento 125 

em dezembro 2015, faz se a proposta. O Presidente da Mesa Diretora NELSON 126 

coloca em votação a proposta da mesa, para evitar dois aumentos,5% na 127 

manutenção sendo um boleto até dezembro, suplementando dezembro e 128 

completando a proposta orçamentária até dezembro de 2015; aprovado por 4 129 

votos contrários; dando continuidade, item e.2) Atualização da taxa de 130 

Contribuição Expansão e Melhorias, a proposta da diretoria é de R$20,00 para 131 

R$25,00; o Presidente da Mesa Diretora NELSON passa a palavra para o 132 

Presidente CLAUDINEI PARANHOS   explica que a diretoria pretende, em 133 

planos de obras, até meados de março ou abril apresentar proposta de construção 134 

dos vestiários, em apreciação, o conselheiro RUI SARTINI comenta que essa 135 

taxa foi aumentada ano passado em 33%, de R$15,00 para R$20,00, e acha que 136 

nova proposta de aumento está exagerada, o Presidente da  Diretoria  Executiva 137 

CLAUDINEI PARANHOS  explica que os sócios pedem modalidades novas, 138 

com valor atual não dá para se fazer muita coisa, o secretário ALBANO 139 

baseando- se no fechamento do índice da inflação no ano, propõe aumento de 140 

6,5%. O Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI coloca em 141 

votação a proposta da diretoria, 26 votos contrários; diz também que mantem a 142 

proposta de 5% nesse item de dezembro 2014 a dezembro 2015, coloca em 143 

votação sua proposta, 2 votos contrários, aprovada pela maioria. O conselheiro 144 

PEDRO POZZUTO pergunta qual aumento a empresa de pilates e spinning 145 

está pedindo, o Presidente da Executiva CLAUDINEI explica que é difícil pois 146 

não tem um valor certo, e diz que a Diretoria Executiva retira a proposta de 147 

10,34%; a conselheira CARMEN LILIAN sugere que mantenha os valores 148 



 
 

dessas taxas, atividades, e sim apenas taxas que são para não associados, o 149 

Presidente da Mesa NELSON coloca em votação as demais taxas, que foi 150 

aprovada pelos mesmos índices da manutenção. Em andamento item e.3) 151 

Atualização de taxas de locações e eventos, o Presidente Executivo 152 

CLAUDINEI faz uma explanação sobre os preços anteriores e comenta que o 153 

salão será climatizado e por isso deva ter reajuste, e também devido as locações 154 

há muito trabalho na limpeza e barulho com som, principalmente para 155 

casamentos, foi feito um levantamento de valores em outros clubes, a intenção é 156 

preservar os associados, a conselheira CARMEN LILIAN apoia o aumento aos 157 

não associados e sugere não aumentar para sócios, o Presidente CLAUDINEI 158 

diz que se não melhorar essa situação, locações, o ideal será não locar mais pois 159 

está passando por muitos problemas com a justiça e não quer mais ser o 160 

responsável, ser preso, esses reajustes seria uma adequação para se haver 161 

coerência, para o futuro, clube fará parcerias de eventos, onde será locado mais o 162 

ginásio, o conselheiro ALEXANDRE MANARINI pergunta sobre o 163 

estacionamento se está sendo cobrado a parte nessas locações, o Presidente 164 

CLAUDINEI diz que sim. O primeiro secretário JOAQUIM ALBANO 165 

comenta que não é favor de locações para shows, pois acha que o clube não 166 

lucra com isso e sim tem muito trabalho e responsabilidade, o ideal é cobrar 167 

acima do valor proposto. O conselheiro DAVISTON MORASI sugere que o 168 

preço no valor de cheque “caução” seja aumentado também, para que se houver 169 

alguma penalização ao clube, usar esse dinheiro, o conselheiro ADAUTO 170 

MARTINS faz uma ressalva que não concorda com preços mais barato de 171 

locação para diretores e funcionários, o conselheiro CARLOS MARIGHETTO 172 

diz que esse assunto é polêmico, diz que sugeriu há dois meses atrás para se 173 

cobrar um valor e ter pelo menos mais 5% da receita liquida, apoia essa 174 

proposta, o conselheiro PEDRO POZZUTO pergunta se há possibilidade de 175 

parcelar para o associado, o Presidente Executivo CLAUDINEI PARANHOS 176 

diz que sim, para não prejudicar o associado. O conselheiro ANDRÉ LUIZ 177 

PINTO pergunta ao Presidente qual o valor que foi pago referente última multa 178 

em relação a eventos, foi pago dois salários mínimos e depois depositado em 179 

juízo valor de R$7.000,00 (sete mil reais); o valor mínimo estipulado é de 180 

R$2.000,00 (dois mil reais) em cada ocorrência onde a viatura é chamada, 181 

sugere que seja colocado no contrato o valor da multa, para que a pessoa já saiba 182 

desse valor, o Presidente Executivo diz que já está. A conselheira CARMEN 183 

LILIAN pergunta ao Presidente da Mesa se o valor para associados será 184 

mantido e comenta que o valor de não associado em condição especial acha que 185 

está errado, sugere também que seja cobrado uma taxa extra de limpeza, o 186 

Presidente CLAUDINEI diz que manteve o mesmo valor pois acha que está 187 

coerente, subiu o valor para casamento e manteve os demais, o conselheiro 188 

ANDRÉ LUIZ  PINTO sugere que aumente a taxa de não associados e 189 

mantenha de sócios,o conselheiro APARECIDO PERINI pergunta sobre o 190 

horário de funcionamento dessas locações, sugere ser até as 00h00, e comenta 191 

que o preço para não associados está muito barato, o cheque caução também 192 

deve ser aumentado e tudo isso estar no contrato. O Presidente CLAUDINEI diz 193 

que o clube é responsável pelas seguranças e funcionários, a diretoria aceita 194 

opinião dos conselheiros e reajusta os valores sugeridos, mas não quer ter 195 

polemicas com associados e o ideal é subir os preços pela valorização do salão 196 

de festas que terá melhorias; comenta também que os conselheiros, diretores e 197 



 
 

funcionários devam ter alguns privilégios, concorda com os valores propostos 198 

pelo conselho, e pede para que o conselho deixe a diretoria administrar. O 199 

Presidente da Mesa Diretora NELSON comenta que o salão é pouco locado  200 

pela diretoria ou Diretores, mas se necessário para algum evento será com preço 201 

menor, em forma de um agrado; coloca em votação a proposta da diretoria, 202 

aprovada; em andamento, o item f) Leitura, Apreciação e Votação do Plano de 203 

Obras para o exercício de 2015, Artigo 76 II do Estatuto Social; o Presidente 204 

CLAUDINEI PARANHOS comenta que existem prioridades a serem feitas, 205 

uma delas é o esgoto, pois se gasta R$2.000,00 (dois mil reais) por mês para que 206 

o caminhão venha fazer limpeza nas fossas e já está com o pedido do 207 

conselheiro ADAUTO MARTINS para a prefeitura, referente  isenção do 208 

esgoto, temos também a piscina aquecida, não dá para adiar mais, será feito até o 209 

final do ano, serão suspensas aulas por 30 dias;outra prioridade da diretoria será 210 

em meados de março fazer a obra em cima da piscina aquecida. A intenção da 211 

diretoria é voltar nesse assunto, obras, na primeira reunião do próximo ano que 212 

provavelmente será em março, pois agora não temos dinheiro suficiente. A 213 

conselheira CARMEN LILIAN reivindica que seja entregue na reunião em 214 

março, os planos de obras com os valores previstos, o Presidente CLAUDINEI 215 

explica que é difícil, mas assim que tiver definido o que fazer e a cotação, será 216 

entregue ao conselho. O Presidente da Mesa Diretora NELSON coloca em 217 

votação só esse item,reforçando que será a continuação das obras e no mês de 218 

março será apresentado novos planos de obras; dando continuidade, antes do 219 

item h) Assuntos Gerais, lê se as justificativas de faltas dos conselheiros 220 

MARCOS POLO, TIAGOS DOS SANTOS, TARSO D. DE CASTRO; 221 
solicita ao conselho para que façam junto a secretaria sem custo, novas 222 

carteirinhas, categoria conselheiros, comenta também referente  a pasta com 223 

documentos sobre investimentos que sumiu em reunião de conselho e que até o 224 

momento não foi encontrada, deve ter sido misturada com algum envelope, 225 

solicita o favor de ser devolvida, avisa que todas informações de valores que 226 

foram discutidos nessa reunião serão colocadas na ata em anexo, pede também 227 

que seja confirmada presença no coquetel do dia 05 de dezembro, o conselheiro 228 

ANDRÉ LUIZ PINTO comenta que isso é grave para um conselho deliberativo 229 

e quais as providencias a serem tomadas em relação ao sumiço desses 230 

documentos, o Presidente da Mesa Diretora NELSON diz que espera que essas 231 

informações estejam salvas no computador pois não sabe como agir.O 232 

Presidente da Mesa Diretora NELSON, em não havendo mais assunto agradece a 233 
presença de todos. Eu ANTONIO APARECIDO BATISTA DO PRADO Segundo 234 
Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também pelo Presidente 235 
da Mesa Diretora NELSON VICENTINI, a qual submete à apreciação de todos. Aos 236 
19 dias do mês Novembro de 2014. Ass.: 237 
________________________________________ ANTONIO APARECIDO 238 
BATISTA DO PRADO Segundo Secretário e Ass.: 239 
__________________________________ NELSON VICENTINI Presidente do 240 
Conselho Deliberativo. Rev2. 241 


