
 
 
 

 
 
 
 

ATA DA 270ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às 19h30m, em sua sede social, 1 
nas dependências do Ginásio Social Sala do Karatê, e em segunda convocação às 20h, com a 2 
presença de 43 (quarenta e três) Conselheiros, a seguir: HERIBERTO POZZUTO, 3 
JULIANA DE BRITO SARAIVA, PEDRO LUIZ POZZUTO, RUI RODRIGUES 4 
SARTINI, TIAGO DOS SANTOS, WAGNER CERONI, GIL STELVIO P. GARCIA, 5 
RITA DE CASSIA ASTOLFI, ADAUTO CORREA MARTINS, EUGENIO 6 
COSTALONGA, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, ANTONIO APARECIDO B. DO 7 
PRADO, LUIS ANTONIO SANTUCCI, JOSELENE SILVA E SOUSA, ANDRE LUIZ 8 
DA SILVA PINTO, ALEXANDRE ROBERTO MANARINI, JORGE LUIZ DE 9 
OLIVEIRA, MARCEL GEORGETTI, ADRIANO CRUZ, GILMAR JOSÉ PAVAN, 10 
EDUARDO CORTADO MACEDO, DENILSON DA SILVA, ARMANDO FERRARI 11 
JUNIOR, ANDRE LUIZ ASTOLFI DOS SANTOS, TARSO DONIZETE B. DE 12 
CASTRO, APARECIDO CARLOS PERINI, CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS, 13 
JUVENAL FONSECA LAGO, MARIO ACACIO DE FREITAS, FERNANDO 14 
LAURENÇO DA SILVEIRA, UMBERTO SCATELLONI JUNIOR, NELSON 15 
VICENTINI, DAVISTON FERNANDO MORASI, MARCIO TADEU SOARES, 16 
RENATO LUIZ, KARINA MALVEZZI, AMAURI LUNA, FERNANDO ARCURI DE 17 
S. MARQUES, RENATO ARCURI DE S. MARQUES, ADEMIR JOÃO ROSSI, 18 
VALDIR GARCIA, JOSÉ CARLOS GOMES SILVA, VALDEMIR MAZZINI e 09 19 
(nove) convidados DANIEL  MOURA, AILTON DERMIVAL TORDIN, ROGERIO 20 
BUENO, BENEDITO RUBENS DE  SOUZA, JOSÉ CARLOS SARTORI, CLAUDINEI 21 
PARANHOS, OSVALDO SEROTINE, ARGIMIRO DE OLIVEIRA, DECIO ZENONE 22 
JUNIOR , conforme assinaturas no Livro de "REGISTRO DE PRESENÇA", às 23 
folhas 38 (trinta e oito) anverso e 38 (trinta e oito) verso. O edital foi publicado no 24 

JORNAL DE VALINHOS no dia 06 de novembro de 2015, à página DIVERSOS nº 25 
B13 (treze) e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte Ordem 26 

do Dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata da Reunião anterior 269º; b) Leitura 27 
do Expediente; c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro e 28 
Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2015 encerrado em 30 de setembro art. 63 1 e 1; 29 

d) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta Orçamentária e do Plano de Realizações 30 
e Obras para exercício de 2016, art.76 VI; e) Leitura, Apreciação e Votação da 31 
Proposta de atualização das taxas mensais de modalidades artigo 76 – 4; f) Leitura, 32 

Apreciação e Votação da atualização da taxa de manutenção a partir de 01.12.2015, 33 

em função do dissidio coletivo da categoria Art. 76 – 4; g) Leitura, Apreciação e 34 
Votação da atualização da taxa de Contribuição, Expansão e Melhorias Art. 76 – 4; h) 35 
Leitura, Apreciação e Votação da Atualização das taxas diversas de utilização; i) 36 
Leitura, Apreciação e votação da Proposta de regimento da comissão Fiscal de 37 
Licitações; j) Eleição do Conselho Fiscal Biênio 2016/2017 – início 01 de janeiro 38 

2016 – Artigo 87; k) Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa HERIBERTO 39 
POZZUTO cumprimenta a todos os presentes, e sugere que seja estabelecido o 40 
horário de término da reunião às 23h; em seguida apresenta e dá posse aos novos 41 
conselheiros JOSELENE S. E SOUSA e WAGNER CERONI, na sequência, item a) 42 
Leitura, Apreciação e Votação da ata anterior 269º, os conselheiros EUGENIO 43 

COSTALONGA e ANTONIO APARECIDO pedem dispensa da leitura, em não 44 

havendo discussão sobre o teor da ata, coloca em votação, sendo aprovada por 45 

unanimidade; item b) Leitura do Expediente, o primeiro secretário RUI SARTINI faz 46 
a leitura da justificativa de falta do conselheiro MOISES DAMASIO. O Presidente da 47 



 
 

Mesa passa para o item c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro e 48 
Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2015 encerrado em 30 de setembro art. 63 1 e 1; 49 
o Presidente   CLAUDINEI PARANHOS faz uma explanação rápida, informando 50 
que a diretoria continua se esforçando para administrar as contas, principalmente em 51 
relação a energia, para não terminarmos o final de ano com déficit. O Presidente da 52 

Mesa HERIBERTO comenta sobre o e-mail enviado pela conselheira CARMEN 53 
LILIAN com alguns questionamentos sobre terceirizações, TV e patrocinadores, 54 
locações ginásio, carros expostos, eventos parcerias e outros; passa a palavra  à 55 

conselheira, que agradece aos  sete conselheiros que lhe responderam, comenta ainda 56 
que o fato de ter enviado esse e-mail é que uma comissão já o fez e obtiveram as 57 
respostas, onde não foi passado para os demais conselheiros, a conselheira diz que não 58 
acha correto ficar centralizado e sim deve ser compartilhado a todos; solicita que o 59 

conselheiro NELSON VICENTINI faça primeiro os comentários sobre o balancete e 60 
se houver dúvida ela perguntará; o Presidente da Mesa apresenta o novo conselheiro 61 
RENATO ARCURI, em seguida, o conselheiro ADRIANO CRUZ comenta sobre as 62 
despesas de promoções sociais; diz que é necessário verificar o motivo pelo qual os 63 

associados não participam de eventos, qual seria a insatisfação desses associados e 64 
pergunta qual o plano da diretoria para reverter essa situação. O Presidente 65 

CLAUDINEI diz que é feito o possível, por isso estamos com parcerias na realização 66 
dos eventos, são profissionais da área. O conselheiro PEDRO POZZUTO comenta 67 

que os eventos promovidos pelo Espaço Mulher obtêm valores positivos, que talvez 68 
esse seja o caminho; fala sobre o prejuízo que a Brinquedoteca continua dando por não 69 
haver adesão; comenta também que no último evento, Festa Havaiana a maioria dos 70 

presentes foi de não associados. O conselheiro NELSON VICENTINI sugere 71 
reconciliar todas as contas a receber, quanto ao balanço diz que está tudo bem 72 

equilibrado. O Presidente CLAUDINEI PARANHOS diz que a sugestão do 73 
conselheiro NELSON seja discutida com os contadores. O conselheiro APARECIDO 74 
PERINI parabeniza a diretoria pelos eventos realizados com custo mínimo, 75 
propiciando maior presença de publico, comenta sobre a diferença de valores de 76 

ingressos para associados e convidados, sugere que precisa ser mais diferenciado, que 77 
o prejuízo deva ser de responsabilidade da empresa contratada pelo evento. A 78 
conselheira CARMEN LILIAN fala sobre e-mail enviado ao contador solicitando 79 

informações sobre alguns lançamentos em despesas que considera confuso, o 80 
administrador ROBERTO explica que pode ocorrer de apropriar despesas com nomes 81 
iguais nos departamentos, nesse caso específico foi abastecimento de água na sala da 82 
diretoria, colocada em despesas administrativas; a conselheira LILIAN diz que ainda 83 

fica dúvidas, mas que se deva confiar no trabalho dos contadores, não coloca em 84 
dúvida o trabalho da diretoria, mas que se deva avaliar para defender os interesses dos 85 
associados. O Presidente da Mesa HERIBERTO coloca em votação o item C da 86 
Ordem do dia, que foi aprovado com Trinta e Sete votos a favor e Quatro contra, 87 
agradece a presença dos contadores AILTON e DANIEL, deixando-os a vontade para 88 

permanecerem na reunião ou não.  Dando sequência a ordem do dia, item d) Leitura, 89 
Apreciação e Votação da Proposta Orçamentária e do Plano de Realizações e Obras 90 
para exercício de 2016, art.76 VI, o Presidente da Mesa diz que foi encaminhado 91 

propostas de emenda dos conselheiros NELSON, PEDRO, ADRIANO e ADEMIR; 92 
passa a palavra para o Presidente CLAUDINEI, comenta que a proposta em relação 93 
ao ano passado está com muitas novidades para 2016; principalmente no item social, 94 



 
 

haverá empresas, parceiros que ajudarão a reduzir gastos; teremos um ano difícil, o 95 
Presidente passa a palavra para o Vice Presidente Executivo BENEDITO RUBENS 96 
fala que a diretoria tem por objetivo reduzir os gastos, o ano de 2015 foi difícil e o 97 
próximo ano será incerto; temos que manter o clube funcionando com o orçamento 98 
que foi aprovado, apresenta  sugestão de 9,5% de acréscimo nas taxas de manutenção. 99 

O Presidente da Mesa HERIBERTO passa a palavra para os que enviaram as 100 
propostas, o primeiro conselheiro NELSON que defende a proposta da diretoria, mas 101 
ressalta que é reposição e não proposta orçamentária; o conselheiro PEDRO 102 

POZZUTO concorda com a sugestão de 9,5% em todas categorias da manutenção. O 103 
Vice-Presidente Executivo BENEDITO RUBENS faz uma explanação da proposta de 104 
R$40,00 na taxa filhos dependentes de 18 a 24 anos. O conselheiro ADRIANO 105 
CRUZ comenta sobre sua emenda que é de retirar do orçamento o valor de 106 

R$30.000,00 (trinta mil reais) para Edição da revista Country Club; a segunda emenda 107 
é referente promoções sociais, equiparar os valores de receitas e despesas, o 108 
conselheiro ainda faz considerações sobre o evento Carnaval sugerindo haver apenas 109 
as matinês e a Festa Havaiana não ser mais realizada; sugere ainda uma pesquisa entre 110 

os associados para saber o motivo de não frequência em eventos e também que a 111 
cobrança deva ser equivalente para não haver prejuízo, concorda com o ‘valor 112 

sugerido de 9,5% em todas as taxas inclusive de atividades. O conselheiro ADEMIR 113 
ROSSI comenta que pesquisou em outras empresas e sugere o aumento de 9%. O 114 

Presidente da Mesa HERIBERTO POZZUTO diz que a emenda do conselheiro 115 
ADEMIR não será colocada em votação, por não ter sido apresentada no prazo de 48h 116 
antes da reunião para encaminhamento. O Vice-Presidente Executivo BENEDITO 117 

RUBENS ressalta que o índice de correção salarial é de 8% a 9,5% seria em relação a 118 
outras despesas. O Presidente da Mesa HERIBERTO POZZUTO coloca em votação, 119 

primeiro, a proposta do conselheiro PEDRO para depois ser incorporada à proposta 120 
orçamentária 2016 da Diretoria Executiva, que foi aprovada com trinta e nove votos a 121 
favor e um contra. O Presidente continua e coloca em votação a primeira proposta de 122 
emenda do conselheiro ADRIANO; excluir do orçamento o valor destinado à revista, 123 

sendo a proposta aprovada por 40 votos a favor e 2 contra; em votação a segunda 124 
emenda, equiparar os valores das receitas e despesas das promoções sociais, que 125 
também foi aprovada por trinta e cinco votos a favor, um contra e cinco abstenções. O 126 

Presidente da Mesa HERIBERTO retira a proposta das três ultimas emendas do 127 
conselheiro ADRIANO, pois considera que a diretoria é quem decide de qual forma 128 
serão realizados os eventos. Na sequência, a conselheira CARMEN LILIAN comenta 129 
que a preocupação é o prejuízo desses eventos, sugere que sejam realizados para os 130 

associados e não para convidados, sem tanta “grandeza” e sim com os “pés no chão”. 131 
O Presidente CLAUDINEI PARANHOS responde que os eventos não deram 132 
prejuízos, quando houve foi de pequena monta e que todos foram realizados através de 133 
parcerias, onde se arrecadou também o valor do aluguel. O Presidente da Mesa 134 
HERIBERTO passa para o item e) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta de 135 

atualização das taxas mensais de modalidades artigo 76 – 4; o conselheiro NELSON 136 
comenta que houve pequena confusão pela forma de apresentação do item d), mas 137 
mantém seu parecer favorável também de 9,5% para o item e). O Presidente 138 

CLAUDINEI convida o Vice-Presidente financeiro OSVALDO para comentar o item 139 
e), diz que devemos manter a qualidade de nossos serviços e procurar o menos 140 
possível onerar os associados; todas as atividades criadas no clube deveriam se pagar, 141 



 
 

a única atividade que atualmente dá um resultado positivo é o Pilates, mas também há 142 
despesas com manutenção; foi encaminhado a todos um levantamento na cidade, 143 
valores de academias com objetivo de ser um comparativo, servir de subsidio para 144 
depois ser aprovado; o Presidente da Mesa solicita os números do ano passado para 145 
relembrar quanto foi proposto para cada atividade e coloca em discussão; o 146 

conselheiro PEDRO POZZUTO comenta que sua preocupação é taxa da academia, 147 
por haver muitas opções  na cidade e ficar inviável a vinda do associado para o clube. 148 
O conselheiro ADRIANO CRUZ concorda na cobrança linear, lembrando que os 149 

associados usam o clube principalmente para atividades esportivas, diz que não dá 150 
para equiparar academia do clube com as da cidade, pois os sócios já pagam taxa de 151 
manutenção e investimentos, perderíamos muitos associados. O vice-presidente 152 
financeiro OSVALDO diz que a proposta que foi enviada pela Diretoria não estava 153 

com percentual, apenas foi como comparativo, pede a compreensão e o voto de 154 
confiança na atualização dessas taxas em prol do associado. O conselheiro ANDRÉ 155 
ASTOLFI comenta sobre os valores cobrados das atividades, sita como exemplo a 156 
dança, o sapateado que considera muito onerosa, pois no final do ano acontece o 157 

festival de danças e o gasto com fantasias e ingressos é muito alto; sugere também que 158 
na próxima vez seja um valor unificado para tudo, por exemplo 10%, comenta sobre a 159 

colocação do Presidente CLAUDINEI a respeito das bicicletas ergométricas da 160 
academia, ultrapassadas, o conselheiro ANDRÉ diz que foi uma opção da diretoria em 161 

comprar primeiro plantas e não bicicletas novas. O vice-presidente financeiro 162 
OSVALDO comenta que a única modalidade que não dá para se fazer comparativo 163 
são as aulas de futebol, pois seria cobrança nova, o conselheiro PEDRO POZZUTO 164 

concorda com essa nova cobrança para o futebol. A conselheira CARMEN LILIAN 165 
faz uma comparação nos preços de atividades com o Clube Atlético Valinhense, 166 

comenta também sobre arrecadação de nossa academia, considera bastante, mas que 167 
não foi investido na própria academia, não é contra os 9%, fez uma solicitação para 168 
que lhe fosse enviado  o número de inadimplentes, mas que não recebeu; fala que 169 
talvez não seja o momento de se aumentar muito e “quebrar” o associado, diz que 170 

algumas informações não aparecem na pasta de investimentos, como por exemplo, o 171 
valor dado pelo PATROCINADOR RENATA, concorda que o valor cobrado no 172 
festival de danças, para filhos, família, é muito caro, deveria ser revisto e pelo menos 173 

ser dado 50%. O vice-presidente financeiro OSVALDO comenta que o voleibol e 174 
basquetebol estão ainda se firmando como modalidade, precisa de mais alunos, caso 175 
contrário haverá cortes. O Presidente CLAUDINEI diz que apesar da arrecadação da 176 
academia, ela não se paga. O Presidente da Mesa HERIBERTO coloca as propostas 177 

em votação, ressaltando que qualquer valor percentual aprovado a escola de futebol 178 
não estará inclusa; a primeira proposta da diretoria, de aumentos diferenciados e a 179 
segunda proposta do conselheiro NELSON, com reajuste de 9,5% linear e R$10,00 180 
para escolinha de futebol, em consenso. Sendo que foi aprovada a proposta do 181 
conselheiro NELSON com quarenta votos a favor, um contra e uma abstenção. O 182 

Presidente da Mesa passa para o item f) Leitura, Apreciação e Votação da atualização 183 
da taxa de manutenção a partir de 01.12.2015, em função do dissídio coletivo da 184 
categoria Art. 76 – 4, o conselheiro PEDRO POZZUTO não concorda que todo ano 185 

no mês de dezembro tenha esse reajuste no sentido de reforço, temos que fazer uma 186 
provisão e aprovar apenas a proposta orçamentária de janeiro a dezembro. O 187 
Presidente Executivo CLAUDINEI diz que se o sindicato não mudar, todo ano 188 



 
 

acontecerá isso, ou teremos que mudar a proposta orçamentária para 12 meses a partir 189 
dezembro. O conselheiro ADRIANO CRUZ comenta que a sensação é que estamos 190 
dando dois aumentos para o mesmo período, concorda que a proposta orçamentária 191 
seja para 12 meses. O conselheiro NELSON sugere que seja aprovado esse aumento  192 
para dezembro, pois é uma suplementação de verba devido ao dissídio, mas que haja 193 

uma provisão para que se restabeleça proposta orçamentária de janeiro a dezembro; o 194 
conselheiro PEDRO concorda, mas pede que o Presidente assuma o compromisso 195 
para que não aconteça  novamente   nos próximos anos. O Presidente da Mesa 196 

HERIBERTO coloca a proposta do NELSON em votação, 9,5% antecipado para 197 
01/12/2015 só na taxa de manutenção, sendo aprovada por unanimidade. Dando 198 
sequência, item g) Leitura, Apreciação e Votação da atualização da taxa de 199 
Contribuição, Expansão e Melhorias Art. 76 – 4; o vice-presidente executivo 200 

BENEDITO RUBENS diz que se a proposta original da diretoria fosse aprovada o 201 
valor seria de R$21,00 para R$25,00; o Presidente CLAUDINEI comenta que para 202 
próximo ano haverá muitas coisas para fazer e a prioridade será de acordo com a verba 203 
e com o plano de obras aprovado pelo conselho. O conselheiro PEDRO POZZUTO 204 

diz que mantém a coerência de 9,5; o vice-presidente BENEDITO AMARAL lembra 205 
que essa verba só pode ser aplicada em patrimônio e que estamos defasados em 206 

relação ao ano passado. O Presidente da Mesa HERIBERTO coloca as propostas 207 
referente ao item g) em votação; onde foi aprovada a proposta do conselheiro PEDRO 208 

de 9,5%, no valor de R$23,00, com vinte e seis votos a favor, quinze votos a favor da 209 
proposta da Diretoria e uma abstenção. Dando continuidade, item h) Leitura, 210 
Apreciação e Votação da Atualização das taxas diversas de utilização; a Diretoria 211 

propõe manter o mesmo valor de locação, apenas acrescentando o valor de R$15,00 no 212 
conjunto de mesas e cadeiras e a proposta do conselheiro NELSON propõe o aumento 213 

de 10%, exceto conselheiros, diretores e funcionários; o Presidente da Mesa 214 
HERIBERTO coloca as propostas em votação, aprovada a proposta  da Diretoria com 215 
quarenta  votos a favor e um contra; ato continuo  passa-se ao item i) Leitura, 216 
Apreciação e votação da Proposta de regimento da comissão Fiscal de Licitações; dois 217 

itens da resolução do regimento serão colocados em votação, o primeiro é artigo 5, a 218 
proibição de comprar produtos de empresas de funcionários do clube; o segundo  é o 219 
artigo 7, onde diz que a comissão fiscal de licitação analisa previamente as compras 220 

mas não tem autonomia de decidir; o presidente HERIBERTO solicita que seja 221 
registrada a “questão de ordem” levantada pelo conselheiro MARCIO; coloca em 222 
votação, sendo aprovada a proposta da comissão de licitação com trinta e seis  votos a 223 
favor,  três votos contrários, MARCIO, LILIAN, JULIANA; e  duas abstenções. 224 

RITA e RUI. O Presidente da Mesa HERIBERTO passa para o item j) Eleição do 225 
Conselho Fiscal Biênio 2016/2017 – início 01 de janeiro 2016 – Artigo 87; o 226 
Presidente HERIBERTO explica que a proposta é de prorrogar o mandato da atual 227 
comissão até 30/06/2016 pelas dificuldades em indicar colaboradores, devido algumas 228 
exigências estatutárias e considerando que no primeiro semestre teríamos uma reunião 229 

para propor alterações no estatuto, os membros da atual comissão foram consultados 230 
sobre a prorrogação e estão de acordo; OSVALDO sugere que a prorrogação seja até 231 
final do ano de 2016, coincidindo com a eleição da nova diretoria, o conselheiro 232 

GILMAR acha que não é conveniente coincidir os mandatos, o Presidente da Mesa 233 
HERIBERTO coloca a proposta em votação, aprovada a prorrogação para 234 
30/06/2016. O Presidente da Mesa HERIBERTO agradece a todos pela sequência 235 



 
 

produtiva nos trabalhos da noite, o que possibilitará a não realização da reunião 236 
complementar agendada para a próxima quarta-feira 18/11/2015. Na sequência, passa-237 
se item k) da Ordem do Dia Assuntos Gerais, o conselheiro ADEMIR ROSSI faz 238 
convite a todos para o jantar em prol do Recanto dos Velhinhos no dia 27 de 239 
novembro. O conselheiro NELSON elogia e agradece em nome de todos a 240 

HERIBERTO, MOYSÉS pelo trabalho, dedicação nos últimos anos. A conselheira 241 
CARMEN LILLIAN comenta sobre a festa havaiana, faz críticas construtivas, 242 
horário de abertura e início de show atrasados, fila grande e demorada para pegar coco 243 

e refrigerante, ficou preocupada com a pouca venda de mesas e bangalôs; sugeriu que 244 
para os próximos anos a festa seja reduzida a exemplo do que acontece no Clube 245 
Atlético Valinhense. O Presidente CLAUDINEI concorda que tivemos alguns 246 
problemas na festa, mas explica que é parceria onde os gastos para o clube são 247 

reduzidos; convida a todos para o evento jantar de entrega do Troféu Country, que se 248 
realizará no próximo dia 04 de dezembro quando estaremos comemorando o 54° 249 
aniversário do clube e nos confraternizando com todos os colaboradores. O 250 
conselheiro UMBERTO faz uma ressalva para que o TULIO – WB retire as faixas de 251 

divulgação espalhadas na cidade após os eventos. O Presidente da Mesa 252 
HERIBERTO faz o convite a todos para o próximo jogo vôlei, o Presidente 253 

CLAUDINEI explica sobre o patrocinador Renata que está ligada diretamente com a 254 
empresa do ANDRÉ ROSENDO técnico do time, que repassa as jogadoras, o clube 255 

não recebe valor nenhum por questões trabalhistas.  Em não mais havendo mais 256 
assuntos, o Presidente encerra a reunião às 23h. Eu, RUI RODRIGUES SARTINI, 257 
primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também pelo 258 

Presidente da Mesa HERIBERTO POZZUTO, a qual submete à apreciação de todos. 259 
Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2015. Ass. 260 

_____________________________________ RUI RODRIGUES SARTINI; 261 
primeiro Secretário e Ass.:_____________________________________ 262 
HERIBERTO POZZUTO Presidente do Conselho Deliberativo. 263 


