
 
 
 

 
 

ATA DA 269ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às 19h30m, em sua sede 1 
social, nas dependências do Ginásio Social na Sala do Auditório Alduino Zini , e em segunda 2 
convocação às 20h, com a presença de 36 (trinta e seis) Conselheiros, a seguir JULIANA 3 
DE BRITO SARAIVA, HERIBERTO POZZUTO, ADRIANO CUSTODIO DA CRUZ, 4 
GIL STELVIO DE P. GARCIA, RUI RODRIGUES SARTINI, PEDRO LUIZ 5 
POZZUTO, TIAGO DOS SANTOS, MARCIO TADEU SOARES, DAVISTON F. 6 
MORASI, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, EUGENIO COSTALONGA, ARMANDO 7 
FERRARI JR, TARSO DONIZETE BUENO DE CASTRO, AMAURI  ZANINI 8 
LUNA, RITA DE CASSIA ASTOLFI, MARCEL GEORGETTI, ALEXANDRE 9 
ROBERTO  MANARINI, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, ANTONIO APARECIDO  10 
B. PRADO, ANDRE LUIZ DA S. PINTO, VALDIR GARCIA, RENATO LUIZ, 11 
APARECIDO CARLOS PERINI, FERNANDO LAURENÇO DA SILVEIRA, 12 
NELSON VICENTINI, UMBERTO SCATELLONI JUNIOR, MARIO ACACIO DE 13 
FREITAS, VALDEMIR MAZZINI, ANDRE LUIZ ASTOLFI DOS SANTOS, 14 
CLAUDINEI ANTONIO  G. DE OLIVEIRA, EDUARDO C. MACEDO, MOISES G. 15 
DE CARLI DAMASIO, JOSE CARLOS G. DA SILVA, ROBERTO KAZUHIRO 16 
KUBO, CARMEN LILIAN M. CALÇAS, ADEMIR JOÃO ROSSI e 06 (seis) 17 
convidados OSVALDO SEROTINE, JOSE CARLOS SARTORI, ROGERIO BUENO 18 
DA SILVA, CLAUDINEI PARANHOS, ARGIMIRO DE OLIVEIRA, DECIO 19 
ZENONI JUNIOR, conforme assinaturas no Livro de "REGISTRO DE 20 
PRESENÇA", às folhas 37 (trinta e sete) anverso e 37 (trinta e sete) verso. O edital 21 
foi publicado no JORNAL FOLHA DE VALINHOS no dia 24 de outubro de 2015, 22 
na página CLASSIFICADOS e afixado em todos os quadros de avisos do clube, 23 
com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata 268º da 24 
reunião anterior, b) Leitura do Expediente, c) Leitura, Apreciação e Votação da 25 
Proposta de outorga de Troféu Country Valinhos do Mérito Social, Esportivo, 26 
Cultural e Artístico, d) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta de correção dos 27 
valores das taxas mensais das modalidades, e) Leitura, Apreciação e Votação do 28 
projeto/proposta de cessão de espaço para instalação de Lava Car nas dependências 29 
do Clube, f) Leitura Apreciação e Votação  de Regimento da Comissão Fiscal de 30 
Licitações, g)  Leitura, Apreciação e Votação da Proposta da Proposta para 31 
transferência de verba patrimonial para despesas de manutenção Art. 25 § 1º, h) 32 
Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa HERIBERTO inicia a reunião agradecendo 33 
a presença de todos, em seguida deu posse ao conselheiro suplente MARCEL 34 
GEORGETTI; na sequência o item a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata 268º da 35 
reunião anterior, o conselheiro VALDIR GARCIA pede dispensa da leitura, o 36 
Presidente coloca em votação, a ata e seu teor, que foram aprovados por 37 
unanimidade; item b) Leitura do Expediente, o segundo secretario faz leitura das 38 
justificativas de faltas dos conselheiros ADAUTO C. MARTINS, LUIZ 39 
SANTUCCI, JESUS MANUEL G. GARCIA, PAULO EDUARDO BARSI, 40 
JOÃO VICENTE GAIDO; c) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta de 41 
outorga de Troféu Country Valinhos do Mérito Social, Esportivo, Cultural e 42 
Artístico, o primeiro secretário RUI SARTINI faz a leitura do oficio referente a 43 
outorga do Troféu Country Club 2015 , são os indicados: JERCI MACCARI artista 44 
plástico renomado  com diversas exposições Nacionais e Internacionais e  também 45 
fundador e presidente da Orquestra Filarmônica de Valinhos e  CLUBE 46 
ATLÉTICO VALINHENSE, pelos trabalhos sociais, esportivos e também pela 47 
passagem dos  seus 90 anos de fundação . O Presidente da Mesa HERIBERTO 48 
informa sobre o e-mail enviado pela conselheira CARMEN LILIAN referente as 49 



 
 

despesas da cerimônia do Troféu Country Club, esclarece que essa solenidade não se 50 
destina a apenas ao Troféu Country Club, mas também pela comemoração de 51 
aniversário do clube, e confraternização anual de todos os colaboradores; o custo de 52 
cada troféu é em torno de R$500,00 (quinhentos reais), os outros gastos destina a 53 
confraternização anual que será no dia 04 de dezembro. O Presidente da Mesa 54 
HERIBERTO, em seguida, coloca em votação o item c), da ordem do dia o que foi 55 
aprovado por unanimidade. Na sequência, item d) Leitura, Apreciação e Votação da 56 
Proposta de correção dos valores das taxas mensais das modalidades, o Presidente da 57 
Mesa esclarece que esse item será retirado da pauta devido alguns problemas em 58 
relação a convocação da reunião, alteração da data, publicação do edital e não envio 59 
em tempo hábil da justificativa do pleito. O Presidente passa para o item e) Leitura, 60 
Apreciação e Votação do projeto/proposta de cessão de espaço para instalação de 61 
Lava Car nas dependências do clube e solicita ao secretário RUI que faça a leitura do 62 
oficio do item em questão; o Presidente da Mesa agradece a presença da Diretoria e 63 
convidados, passa a palavra ao Presidente CLAUDINEI, informa que esse projeto é 64 
interessante pois ajudaria na questão de segurança no estacionamento externo, e 65 
beneficiará  aos associados pelo serviço oferecido. O Presidente CLAUDINEI passa 66 
a palavra ao convidado ROGÉRIO, que esclarece que esse projeto foi apresentado a 67 
Diretoria e agora ao Conselho com intuito de solicitar autorização para dar 68 
seguimento à documentação necessária caso seja aprovado. O Presidente da Mesa 69 
HERIBERTO ressalva que nesse momento é para decidir se o conselho autoriza 70 
seguir com o processo desse projeto, depois se a Prefeitura aprovar, a Diretoria 71 
apresentará os detalhes ao conselho para aprovação. A conselheira CARMEN 72 
LILIAN se desculpa pelo atraso e faz alguns questionamentos; no requerimento 73 
recebido por e-mail não consta número de protocolo; referente ao projeto lava car, 74 
devemos nos preocupar com o consumo de energia que poderá ocorrer; referente ao 75 
espaço solicitado poderia ser utilizado para aumento de vagas, estacionamento. O 76 
convidado ROGERIO BUENO esclarece que não estão anexados os detalhes desse 77 
projeto para abordagem, porque ainda não há segurança que o projeto poderá evoluir. 78 
O conselheiro ANDRÉ SILVA PINTO acha o projeto interessante, mas foi 79 
pesquisar a lei de zoneamento, e constatou que não é permitido abrir empresa no 80 
local, e também verificou no site do SEBRAE as exigências especificas legais como, 81 
por exemplo, procurar os órgãos responsáveis junto a Prefeitura do Município, acha 82 
importante apresentação desses documentos antes. O convidado ROGÉRIO 83 
concorda com o conselheiro ANDRÉ e diz que justamente por isso precisa da 84 
aprovação do conselho para o andamento do projeto, lembrando que esse tipo de 85 
serviço será feito com todo respaldo e segurança das consultorias do clube, 86 
respeitando a exigência do poder público. O conselheiro DAVISTON MORASI faz 87 
uma observação que devemos atentar a razão social da empresa em questão, se atuará 88 
como prestação de serviços e comercialização de produtos também. O Presidente da 89 
Mesa comenta que o Lava Car poderá ajudar sobre o perigo que há no 90 
estacionamento no período da noite; dando sequência, coloca em votação a proposta 91 
do item e), que foi aprovada por 19 votos a favor e 16 contrários, dentre os eleitores 92 
contrários e que fazem questão que seus nomes façam parte desta ATA estão os 93 
senhores conselheiros:  CARMEN LILIAN, ANDRÉ PINTO, RITA ASTOLFI, 94 
UMBERTO SCATELLONI, VALDIR GARCIA. O Presidente da Mesa 95 
HERIBERTO passa para o item f) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta de 96 



 
 

Regimento da Comissão Fiscal de Licitações, o Presidente da Mesa HERIBERTO 97 
esclarece que esse item não altera o Estatuto e sim regulamenta o funcionamento da 98 
Comissão Fiscal de Licitação, o primeiro secretário RUI faz a leitura da proposta. O 99 
Presidente da Mesa propõe que seja analisado o artigo 93 do Estatuto Social, que diz 100 
da competência da Comissão Fiscal de Licitações, onde não é decidir sobre as 101 
compras ou contratação de qualquer valor; pode-se levar esse artigo ao jurídico do 102 
clube para melhor avaliação. O conselheiro ADRIANO CRUZ comenta que a 103 
intenção da Comissão não é decidir ou proibir; avalia que se deva comprar o melhor 104 
produto e não só menor valor, diz que não faz sentido passar para Comissão Fiscal de 105 
Licitações depois de ter efetuado a compra, a Comissão Fiscal não entende que fere o 106 
estatuto e não há necessidade de passar pelo jurídico. O conselheiro ANDRÉ 107 
ASTOLFI sugere ao Presidente da Mesa que se houver necessidade de debate sobre 108 
um assunto relacionado às Comissões e implantações, que estes sejam feitos antes 109 
com os membros das Comissões, evitando desgaste como o que está ocorrendo. O 110 
conselheiro ADRIANO CRUZ concorda e diz que a Comissão Fiscal de Licitações 111 
enviou por e-mail antecipadamente por quatro vezes para todos os conselheiros, 112 
aguardando as sugestões, a comissão não obteve respostas, comenta ainda que 113 
problemas emergenciais que ocorram no clube a diretoria tem autonomia para decidir 114 
sem a comissão fiscal, mas outros tipos de problemas, sugere que seja passado para 115 
Comissão Fiscal de Licitações para análise. O Presidente da Mesa diz que esse item 116 
precisa ser discutido, pois o texto, o artigo em questão, ficou confuso. A conselheira 117 
CARMEN LILIAN comenta que a maioria do conselho não recebeu o e-mail 118 
enviado pela Comissão de Licitações e sugere que a leitura da proposta seja feita 119 
pelos próprios membros da Comissão para que assim a cada item lido já seja 120 
explicado. O conselheiro NELSON VICENTINI diz que recebeu e guardou os 121 
rascunhos enviados pela comissão fiscal, por e-mail, sugere que seja retirado o artigo 122 
5 (cinco), onde se refere a proibição de aquisição de serviços ou produtos de 123 
empresas pertencentes a funcionários, pois acha que a diretoria tem autonomia de 124 
comprar independente de quem seja, desde que obedeça a regulamentação, não 125 
concorda com a restrição para funcionários. O conselheiro ARMANDO FERRARI 126 
diz que para ele não ficou claro a questão onde a comissão fiscal poderá ou não 127 
cancelar uma compra já feita; o Presidente da Mesa HERIBERTO explica que a 128 
comissão não tem essa autonomia, de cancelar, mas sim, denunciar qualquer 129 
irregularidade no processo de compra, para que não haja desconfianças futuras em 130 
relação à própria Comissão. O conselheiro MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS sugere 131 
que o item f) em questão, seja retirado da ordem do dia, devido as dúvidas que 132 
surgiram. O conselheiro APARECIDO PERINI acha que deve ter o parecer 133 
jurídico, a conselheira CARMEN LILIAN diz que se deva verificar melhor o artigo 134 
5 (cinco), em relação a outros funcionários. O conselheiro ADRIANO CRUZ 135 
comenta que não tem a intenção de prejudicar os funcionários, mas que não deve dar 136 
privilégios, evitando assim comentários dos associados, sugere uma reunião com a 137 
diretoria para discutir e depois trazer ao Conselho. O conselheiro DAVISTON 138 
MORASI concorda que a questão não ficou clara, que a palavra “proibido” foi 139 
propositalmente colocada no item. O Presidente da Mesa HERIBERTO retira da 140 
pauta o item f), lembrando a todos que podem enviar sugestões por e-mail em até 48 141 
Horas antes das reuniões. Dando sequência à ordem do dia passa para ao item g) 142 
Leitura, Apreciação e Votação da Proposta para transferência de verba patrimonial 143 



 
 

para despesas de manutenção Art. 25 § 1º, o secretário RUI faz a leitura do oficio da 144 
diretoria referente a esse item, o Presidente Executivo CLAUDINEI comenta sobre 145 
várias manutenções executadas, como o esgoto, que temos prazo até dezembro; e 146 
observou a necessidade de manutenção do teto da Lanchonete; foi orçado e será feito 147 
o necessário. Comentou também que a Revista Country Clube ainda não será 148 
confeccionada devido ao alto custo e que no dia 09 de novembro a empresa ANS 149 
dará início as obras das salas no prédio da piscina aquecida. O Presidente da Mesa 150 
HERIBERTO solicita ao conselheiro NELSON esclarecimentos sobre autorizar 151 
transferência de verba, o conselheiro esclarece que essa solicitação está prevista 152 
eventual e temporariamente no estatuto. O Presidente da Mesa HERIBERTO coloca 153 
o item g) em votação, que foi aprovado com 31 votos a favor e 04 votos contrário. Os 154 
conselheiros contrários à aprovação e que fazem questão que seus nomes constem da 155 
ata são: ANDRÉ SILVA PINTO, UMBERTO, RITA e CARMEN LILIAN O 156 
Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI agradece aos nobres conselheiros a 157 
aprovação da transferência de verba. Ato contínuo comenta que em negociação com 158 
a Empresa ANS que fará as obras no piso superior, foi negociado ainda com o 159 
melhor preço uma redução   de R$30.000,00 (trinta mil reais), a diretoria alterou o 160 
projeto e por hora não construirá a rampa de acesso ao American Bar, devido ao 161 
custo e também a necessidade de priorizar a construção de rampa de acesso aos 162 
cadeirantes para academia. O Presidente da Mesa HERIBERTO passa para item h) 163 
Assuntos Gerais, comenta sobre a proposta do conselheiro VALDIR para que seja 164 
dado o voto de louvor aos atletas Countrystas da modalidade Karatê, EDSON 165 
CREMASCO, WALDENILSON ROBERTO DE SOUZA e DEBORA PINA 166 
pela conquista no Campeonato Brasileiro de Karatê em Blumenau – SC. Proposta de 167 
voto de   louvor aos Atletas aprovada e registrada nesta ATA. Dando continuidade, o 168 
conselheiro PEDRO POZZUTO comenta sobre o problema de envio de e-mails ao 169 
conselho, o administrador ROBERTO esclarece que sempre é tomado o devido 170 
cuidado em conferir os e-mails cadastrados, mas pode ocorrer erro eletrônico e de 171 
transmissão e solicita aos conselheiros que avisem o não recebimento e atualizem seu 172 
cadastro junto à Secretaria, esclarece que o não recebimento foi do e-mail enviado 173 
pelo conselheiro e membro da Comissão Fiscal de Licitação ADAUTO. O 174 
conselheiro PEDRO continua e questiona sobre o Projeto Vôlei, onde o Presidente 175 
CLAUDINEI, responde que recebemos a visita do Sr. EDUARDO, uma pessoa 176 
capacitada, atualmente diretor da CBC, Presidente da APESEC, e Diretor Secretaria 177 
Esportes de Campinas, que nos esclareceu sobre as questões do Projeto.  O 178 
conselheiro GIL STELVIO GARCIA agradece pelo atendimento as suas 179 
solicitações, reforma do teto Lanchonete e produtos na sauna. O conselheiro 180 
DAVISTON comenta que se deva dar atenção também em outros locais em relação 181 
ao estado de conservação, precisando de reforma, como a Secretaria. O conselheiro 182 
ARMANDO FERRARI parabeniza os eventos Jantar Árabe e Brew Festival; o 183 
conselheiro CLAUDINEI ANTONIO G. OLIVEIRA, solicita a verificação da 184 
ventilação no American Bar e comenta também sobre o problema da cobrança do 185 
estacionamento em eventos terceirizados. O conselheiro ANDRÉ ASTOLFI sugere 186 
que os associados possam ser atendidos na área da piscina e também autorização do 187 
uso dos banheiros no piso superior da lanchonete, acesso piscina. O Presidente 188 
CLAUDINEI responde que para o próximo ano haverá novamente o Projeto Verão e 189 
terá atendimento no bar da piscina. O conselheiro MOISES DAMASIO comenta 190 



 
 

que presenciou a retirada de crianças que brincavam no campo de futebol, solicita à 191 
diretoria que permita o uso para lazer principalmente finais semana, soube também 192 
de um caso de uma família que vendeu o título pelo descontentamento de não 193 
poderem utilizar as quadras no período noite para lazer; referente ao último evento, 194 
comenta que gostou, mas sugere que seja enviado informações por e-mail de futuros 195 
eventos para que todos do conselho, tomem conhecimento. A conselheira CARMEN 196 
LILIAN parabeniza pelos eventos diferenciados que estão acontecendo, mas solicita 197 
um retorno em relação aos benefícios para o clube com essas parcerias; parabeniza 198 
também ao coordenador Décio, Débora e todos da Coordenação de Atividades pelo 199 
evento Torneio de Pesca, onde também foi comtemplada pelo troféu de Maior Peixe. 200 
O conselheiro APARECIDO PERINI parabeniza a qualidade do som nas reuniões, 201 
e divulgação dos eventos esportivos no facebook e sugere que haja participação 202 
maior da diretoria social nas divulgações também e parabeniza a Diretoria Executiva 203 
pelos eventos. O Conselheiro TIAGO questiona sobre a presença de cachorro no 204 
clube e solicita ao Presidente CLAUDINEI revisão nas normas para acendimento 205 
das luzes das quadras e campos no período noturno. O Presidente da Diretoria 206 
Executiva CLAUDINEI PARANHOS esclarece que vamos tomar providências, 207 
esclarece ainda que com medidas simples economizamos 15% de energia neste mês. 208 
O Conselheiro ADEMIR JOÃO ROSSI comenta sobre o verão e sugeri o 209 
armazenamento de águas de chuva e também a substituição das lâmpadas atuais por 210 
LED, e parabeniza pelo cancelamento da Edição da Revista.  O Presidente da Mesa 211 
Diretora HERIBERTO, esclarece que brevemente estaremos analisando alguns 212 
pontos do nosso Estatuto; não será uma reforma, mas nosso estatuto vigora desde 213 
2010, e precisamos analisar alguns pontos que estão impactando o dia a dia do Clube 214 
e convida aos conselheiros que entrem em contato conosco para fazerem parte da 215 
Comissão que irá analisar, inclusive, solicitações de alguns associados. Informa 216 
ainda que o Presidente CLAUDINEI PARANHOS oferece aos Conselheiros dois 217 
convites para a Festa Havaiana e solicita sua retirada junto à Mesa.  O Presidente da 218 
Diretoria Executiva CLAUDINEI PARANHOS informa sobre novidades da nossa 219 
Festa Havaiana e convida a todos que participem. O Vice-Presidente ROGÉRIO 220 
BUENO, convida a todos para participarem no próximo dia 05 de novembro da 221 
apresentação da Equipe de Vôlei que estará nos representando na próxima 222 
temporada. Em não mais havendo assuntos, o Presidente encerra a reunião as 223 
22h30m agradecendo a todos pelo alto nível da reunião e demonstra seu orgulho em 224 
fazer parte deste conselho. Eu, RUI RODRIGUES SARTINI, primeiro Secretário 225 
redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também pelo Presidente da Mesa 226 
HERIBERTO POZZUTO, a qual submete à apreciação de todos. Aos vinte e nove 227 
dias do mês de outubro de 2015. Ass. _____________________________________ 228 
RUI RODRIGUES SARTINI; primeiro Secretário e 229 
Ass.:_____________________________________ HERIBERTO POZZUTO 230 
Presidente do Conselho Deliberativo. 231 


