
 
 
 

 
 

ATA DA 272ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 19h30m, em sua sede 1 
social, nas dependências do Ginásio Social na Sala do Auditório Alduino Zini , e em 2 
segunda convocação às 20h, com a presença de 30 (trinta) Conselheiros, a seguir, 3 

RUI RODRIGUES SARTINI, DENILSON DA SILVA, JULIANA DE BRITO 4 
SARAIVA, ADRIANO CRUZ, ANDRÉ LUIZ DA SILVA PINTO, 5 
ALEXANDRE ROBERTO MANARINI, JOSELENE SILVA DE SOUSA, 6 
HERIBERTO POZZUTO, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, TIAGO DOS 7 
SANTOS, ROBERTO KAZUHIRO KUBO, CARMEN LILIAN M. CALÇAS, 8 

RITA DE CÁSSIA ASTOLFI, PEDRO LUIZ POZZUTO, ADAUTO CORREA 9 
MARTINS, TARSO DE CASTRO, UMBERTO SCATALLONI JR, 10 
FERNANDO LAURENÇO  DA SILVEIRA, ANTONIO APARECIDO B. 11 
PRADO, JUVENAL FONSECA LAGO, MARIO ACACIO DE FREITAS, 12 

ANDRÉ LUIZ ASTOLFI DOS SANTOS, DAVISTON FERNANDO MORASI, 13 
LUIS ANTONIO SANTUCCI, RENATO ARCURI DE S. MARQUES, 14 
WAGNER CERONI, MOYSES ANTONIO  MOYSES, ARMANDO FERRARI 15 
JR, JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA, ADEMIR JOSÉ ROSSI e 08 (oito) 16 
convidados AILTON TORDIN, DANIEL MOURA, ROGÉRIO BUENO, 17 

DECIO ZENONE JR, CLAUDINEI PARANHOS, OSVALDO SEROTINE, 18 
BENEDITO RUBENS  DE SOUZA, JOSE CARLOS SARTORI conforme 19 

assinaturas no Livro de "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 40 (quarenta) 20 
anverso e 41 (quarenta e um) verso. O edital foi publicado no JORNAL FOLHA 21 

DE VALINHOS no dia 01 de abril de 2016, na página DIVERSOS e afixado em 22 
todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, 23 
Apreciação e Votação da Ata 271º da Reunião anterior, b) Leitura, Apreciação e 24 

Votação do Balancete do 4º Trimestre 2015, c) Leitura, Apreciação e Votação do 25 
Relatório de Atividades 2015, d) Leitura, Apreciação e Votação da criação de nova 26 

taxa mensal para utilização da academia, e) Leitura, Apreciação e Votação da 27 
Proposta para transferência de verba patrimonial para despesas de manutenção, 28 
Artigo 25 § 1º, f) Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa HERIBERTO inicia a 29 
reunião às 20h00 agradecendo a presença de todos, item a) Leitura, Apreciação e 30 

Votação da Ata 271º da reunião anterior, aprovada por unanimidade; item b) Leitura, 31 

Apreciação e Votação do Balancete do 4º Trimestre 2015, o Presidente  32 

CLAUDINEI PARANHOS comenta que a diretoria vem  tomando algumas 33 
medidas preventivas de economia, houve valores que fugiram do orçamento previsto, 34 
levando em conta que em 2015 tivemos aumento significativo na adesão de 35 
associados ao clube, consequentemente aumentando os custo de manutenção e 36 
conservação. O Presidente da Mesa HERIBERTO coloca em discussão esse item; o 37 

conselheiro ADRIANO fala que o prejuízo maior está em promoções sociais, 38 
eventos, acredita que isso poderia ter sido evitado, e que na maioria desses eventos o 39 
público maior é não associado. O Presidente CLAUDINEI comenta que alguns 40 
eventos como carnaval e festa havaiana tiveram redução nos custos. O conselheiro 41 
ADRIANO fala do aumento na folha de pagamento, funcionários; se há coerência 42 

nos valores, pois as reclamações de associados em relação lista de espera e vagas nas 43 

atividades, continua. O Presidente CLAUDINEI diz que isso irá melhorar ao 44 

término da obra, uma vez que mais salas serão disponibilizadas para atividades, mas 45 
que algumas medidas já foram tomadas em relação ao regulamento de algumas 46 
atividades, faltas, atestados; o aumento na procura de modalidades se dá ao fato dos 47 



 
 

valores de cobrança baixos em relação ao mercado. O conselheiro ADRIANO 48 
pergunta se os valores pagos as modalidades terceirizadas como pilates e spinning 49 
está alinhado ao preço cobrado do associado. O Presidente CLAUDINEI esclarece 50 
que há reserva técnica de 15% para essas modalidades, e que toda administração faz 51 
o possível para manter equilíbrio, mas que nos últimos anos se torna difícil pelo 52 

crescimento do clube. O conselheiro ADRIANO pergunta sobre formação de uma 53 
comissão que iria verificar sobre redução de gastos, e também qual seria o plano para 54 
ano de 2016; o Presidente CLAUDINEI diz que no  passado o conselheiro  Moisés 55 

Damásio levantou a mesma duvida e que em seguida o convidou para prestar esta 56 
colaboração o que  não  aconteceu até o momento, o plano é diário, e  que a busca de  57 
alternativas, é constante como por exemplo a troca das lâmpadas por Led; e em 58 
relação ao carnaval desse ano o custo foi zero sendo que no ano passado o gasto 59 

maior foi com som. Nesse primeiro trimestre foi difícil, mas conseguiremos reduzir. 60 
O conselheiro PEDRO POZZUTO complementa que deva ser cortado gastos 61 
desnecessários como a Brinquedoteca; pede explicação sobre a parceria da Festa 62 
Havaiana; o Presidente CLAUDINEI explica que é estudado como foi no ano 63 

anterior, qual orçamento o clube dispõe e contrata empresa onde o clube assume de 64 
10% a 20%, dependendo do que possa acontecer negocia-se o  valor; o dinheiro entra 65 

no caixa do clube e depois do fechamento pagamos a empresa ou liberamos 66 
adiantado algum valor conforme a necessidade. O conselheiro continua e pergunta 67 

sobre a loja Box Store, o Presidente diz que atualmente a loja está alugada no valor 68 
de R$500,00; o conselheiro PEDRO pergunta como foi contabilizado a transferência 69 
de verba autorizada, o Vice-Presidente BENEDITO explica que a verba foi 70 

contabilizada como investimentos e não manutenção de acordo com oficio enviado 71 
pela Diretoria e aprovação do conselho. A conselheira CARMEN LILIAN pergunta 72 

em relação ao projeto vôlei; qual custo, retorno para clube. O Presidente 73 
CLAUDINEI diz que a Comissão Fiscal fez reunião na quinta dia 14/04, portanto 74 
trará o parecer em próxima reunião, o Presidente comenta ainda que quem 75 
acompanhou os jogos pelo canal Sportv puderam ver que o nome Country Club se 76 

tornou conhecido; e quem paga o projeto vôlei é a empresa Renata, e o Governo do 77 
Estado com o repasse do ICMS. No momento não temos patrocinadores, mas num 78 
futuro próximo as jogadoras poderão ser funcionárias do Country Clube. A 79 

conselheira CARMEN LILIAN pede ao Presidente CLAUDINEI mais respeito, 80 
pois se dirigiu ao conselho como “hipócritas” por não terem aprovado a continuidade 81 
do projeto vôlei. O Presidente da Mesa HERIBERTO atenta para linha 217 do 82 
relatório, solicitando o retorno ao objeto de discussão, as contas. O vice-presidente 83 

BENEDITO comenta que o Projeto Vôlei é um assunto intangível, no futuro 84 
podemos colher os resultados. A conselheira CARMEN LILIAN sugere uma 85 
pesquisa com os associados, qual opinião, interesse no Projeto Vôlei. O conselheiro 86 
PEDRO POZZUTO pergunta sobre uma verba federal no valor de R$69.000,00; o 87 
vice-presidente financeiro OSVALDO explica que a CBV concede esse valor pela 88 

classificação na Super Liga A, e ajuda nas despesas; continuando, a conselheira 89 
CARMEN pergunta quanto falta, valor, para o término da obra. O Presidente 90 
CLAUDINEI e o Vice Financeiro OSVALDO dizem que falta em torno de 91 

R$180.000,00, para equipamentos, janelas, vidros, fiação, ar condicionado. Ao 92 
término da obra, a estimativa por sala com um mesmo professor será de atender o 93 
dobro de alunos. O Presidente CLAUDINEI pede desculpas pelo que disse aos 94 



 
 

conselheiros. O conselheiro ADAUTO comenta que o conselho cometeu um grave 95 
erro no final de 2014 ao aprovar o reajuste sabidamente menor que a inflação 96 
verificada. Comenta ainda que conselho precisa raciocinar para que não se cometa o 97 
mesmo erro, e a única maneira de acabar com o déficit é de aumentar o faturamento, 98 
sobre o evento Troféu Country Club, entende que foi ótimo, mas que deveria ter sido 99 

cobrado dos conselheiros, o Presidente CLAUDINEI diz que esse evento é também 100 
uma valorização pela dedicação e trabalho dos conselheiros. O conselheiro 101 
ADAUTO continua afirmando que o conselho deva achar soluções para se cobrir as 102 

despesas para que não fique para o próximo presidente, ainda sobre o assunto 103 
ADAUTO entende que se o déficit persistir até o final do ano de alguma maneira 104 
teremos que zera - lo.   O Presidente CLAUDINEI acredita que para o próximo ano 105 
encontraremos alternativas para arrecadação suprindo esse déficit esclarece ainda aos 106 

conselheiros que com o reajuste de 5% concedido pelo Conselho ao invés dos 10% 107 
estudados e propostos   pela diretoria para suprir necessidades, o Clube deixou de 108 
arrecadar durante o exercício de 2015 R$224.184,12 de taxa de manutenção de 109 
R$125.040,00 da taxa de construção e melhorias totalizando R$349.224,12. A 110 

conselheira CARMEM LILIAN concorda, lembrando que passamos por uma crise e 111 
pergunta ao administrador sobre a inadimplência, ROBERTO diz que gira em torno 112 

2% ao mês.  O conselheiro ADAUTO comenta que o modelo adotado de parceria 113 
está sendo bom para clube e se for aprimorado, pode fazer com que o clube tenha 114 

uma situação melhor do que passa hoje. O Vice-Presidente BENEDITO RUBENS 115 
comenta que no passado houve proposta de 0% de reajuste e agora 5% esclarece que 116 
estas diferenças impactam na sequência, e o efeito é em cascata; que para corrigir 117 

será preciso muitos anos. O Presidente da Mesa HERIBERTO solicita ao Contador 118 
Daniel um resumo sobre as receitas e despesas no período dezembro de 2015, o 119 

mesmo faz breve relato explicativo sobre as contas apresentadas de Ativo e Passivo 120 
demonstradas no Balancete concluindo que a saúde financeira do Clube é positiva.  121 
O Presidente da Mesa HERIBERTO coloca o item b) em votação, aprovado por 19 122 
votos a favor contra 08 e 02 abstinências; os conselheiros RITA, CARMEM 123 

LILIAN, JOSELENE e ANDRÉ PINTO solicitam que conste em ata seus votos 124 
contrários. Dando sequência, item c) Leitura, Apreciação e Votação do Relatório de 125 
Atividades 2015, o Presidente CLAUDINEI comenta que a diretoria está fazendo o 126 

possível para verificar as necessidades dos associados, foi investido muito na 127 
academia pela necessidade, será aberto novos horários na piscina aquecida e se for 128 
preciso a contratação de novos professores. O vice-presidente financeiro OSVALDO 129 
reconhece o esforço que o coordenador de esportes DÉCIO tem feito para tentar 130 

reduzir lista de espera das atividades, o problema maior é porque o associado não 131 
aceita o horário que lhe é oferecido causando assim superlotação. O Presidente da 132 
Mesa HERIBERTO coloca em votação o item c), o qual foi aprovado por 133 
unanimidade; o Presidente da mesa HERIBERTO dá continuidade passando para o 134 
item d) Leitura, Apreciação e Votação da criação de nova taxa mensal para utilização 135 

da academia, o Presidente CLAUDINEI comenta que essa proposta se deu devido 136 
solicitações de associados frequentadores assíduos da academia. O primeiro 137 
secretário RUI SARTINI faz a leitura do oficio encaminhado pela diretoria onde a 138 

proposta é de ter nova opção de pagamento mensal livre para academia, seria o valor 139 
de R$45,00, com isso damos oportunidade de maior frequência, o Vice-Presidente 140 
Financeiro OSVALDO explica que as demais cobranças da academia permanecem 141 



 
 

inalteradas. O coordenador de atividades DECIO comenta que a intenção é trazer de 142 
volta os associados cobrando preço mais atraente que o mercado, ressalta que 143 
academia conseguirá atender melhor com a aquisição de novos aparelhos; e se 144 
houver necessidade haverá contratação de professores. Os conselheiros PEDRO, 145 
ADAUTO e CARMEN LILIAN parabenizam pela iniciativa da proposta. O 146 

Presidente da Mesa HERIBERTO coloca em votação o item d), aprovado por 147 
unanimidade. Ato continuo passa-se ao item e) Leitura, Apreciação e Votação da 148 
Proposta para transferência de verba patrimonial para despesas de manutenção, 149 

Artigo 25 § 1º; o Presidente CLAUDINEI diz que o motivo dessa solicitação é para 150 
suprir a verba de manutenção que está baixa, e usaremos devido a vários imprevistos, 151 
como retirada de árvores pelo risco de quedas, e também plantio no entorno das 152 
quadras de tênis e poliesportivas. O primeiro secretário RUI faz leitura do oficio 153 

dessa solicitação ao conselho. O Presidente da Mesa HERIBERTO esclarece que 154 
essas obras se aprovadas, serão classificadas como investimento e não manutenção 155 
na prestação de contas de 2016. O conselheiro MAJOR LAGO pergunta se foi 156 
previsto procurar empresa que faça esse trabalho de corte em troca da madeira. O 157 

administrador ROBERTO responde que até o momento não houve empresa 158 
interessada, inclusive a prefeitura foi contatada, o pessoal do meio ambiente visitou o 159 

clube, avaliaram os eucaliptos e concluíram que os mesmos não os interessavam uma 160 
vez que precisam dos mesmos em tamanho e diâmetro padronizados. O conselheiro 161 

JUVENAL FONSECA informa que ira nos indicar empresa que tem interesse em 162 
proceder o corte e recolher a madeira. O vice-presidente BENEDITO concorda que 163 
atualmente é muito difícil encontrar empresas que façam esse serviço de troca. O 164 

Presidente da Mesa HERIBERTO coloca o item e) em votação, aprovado por 165 
unanimidade; dando continuidade passa para item f) Assuntos Gerais, o Presidente 166 

CLAUDINEI comenta que a Diretoria Executiva se sente constrangida e preocupada 167 
com aprovação da ata 271º pois estará no site e nela constará narrativas que podem 168 
denegrir a imagem do clube, como uso de drogas, entorpecentes e brigas. O 169 
Presidente CLAUDINEI comenta ainda que nesse evento específico que foi citado 170 

nessa ata, carnaval, esteve todos dias presente juntamente com outros diretores, 171 
conselheiros e considera atitude leviana de pessoas que falam, acusam sem provas; 172 
diante desse fato a diretoria irá buscar medidas judiciais. O Presidente da Mesa 173 

HERIBERTO diz que ata anterior 271° será publicada na integra, pois foi aprovada 174 
como também a próxima ata constará as observações do Presidente CLAUDINEI. O 175 
conselheiro ADRIANO CRUZ faz questionamentos sobre o Projeto Vôlei, diz que 176 
há custos sim com pessoal interno e espaço físico; também comenta que faz um ano 177 

que pediu informações se existe algum problema legal e trabalhista por ter equipe 178 
vôlei dentro do clube, uma vez que não foi aprovado a continuidade do projeto, e 179 
para que as jogadoras sejam funcionárias, o estatuto do clube teria que ser 180 
modificado pois não aceita ter um time profissional. A decisão pelo vôlei no clube 181 
foi um equívoco e precisa ser resolvido para não termos problemas legais e 182 

trabalhistas. O Presidente da Mesa HERIBERTO diz que esse assunto ficará 183 
registrado, mas não será resolvido agora. O conselheiro ADRIANO solicita que 184 
conste em ata seus questionamentos sobre o vôlei, sugere e pergunta qual seria o 185 

procedimento para que todo ano solicitássemos um processo de auditoria externo. O 186 
Presidente da Mesa HERIBERTO diz que será discutido em momento oportuno. O 187 
conselheiro TIAGO DOS SANTOS também comenta sobre o vôlei; esteve com a 188 



 
 

comissão fiscal que afirmaram não terem aprovado a continuidade do projeto em 189 
2014 e 2015. Ainda o conselheiro pergunta sobre os horários de funcionamento 190 
durante a semana do American Bar, a conselheira JULIANA DE BRITO passa os 191 
horários, e o conselheiro faz uma observação solicitando que seja verificado, pois 192 
alguns associados precisaram do serviço e não foram atendidos, principalmente às 193 

quintas feiras. O conselheiro MAJOR LAGO parabeniza a diretoria por atender a 194 
sua proposta quanto ao uso dos crachás pelos funcionários. O conselheiro ANDRÉ 195 
PINTO agradece a conselheira CARMEN por ter cedido sua vez à palavra; o 196 

conselheiro responde ao questionamento do Presidente CLAUDINEI sobre drogas, 197 
entorpecentes e brigas, dizendo que no evento carnaval o Presidente não consegue 198 
estar em todos os lugares ao mesmo tempo; o conselheiro André Pinto diz que esteve 199 
em companhia de sua filha e presenciaram a venda de drogas na porta do clube, uso e 200 

briga dentro do clube, alega que poderia ter chamado a polícia, mas preferiu trazer o 201 
problema ao conselho no intuito de preservar e não denegrir a imagem do clube, diz 202 
ainda que não admite como associado pagar sua manutenção ano todo e um 203 
convidado consegue comprar ingressos por 33% mais barato que o associado. A 204 

conselheira CARMEN LILIAN solicita para próxima reunião informações do que 205 
será feito na lateral da quadra de tênis, no lugar dos eucaliptos; também convida os 206 

conselheiros para evento que está realizando dia 30/04 – sábado no estacionamento 207 
do supermercado Caetano, feira de livros, em troca de 1 litro de leite que serão 208 

doados para entidade. O conselheiro ARMANDO FERRARI fala de sua indignação 209 
sobre o Processo Disciplinar onde teve a punição de suspensão por 30 dias de 210 
adentrar no clube. O Presidente da Mesa HERIBERTO explica que o conselheiro 211 

foi orientado para apresentar recurso e recorrer junto ao conselho. O conselheiro 212 
ANDRÉ ASTOLFI diz que aproveitando a reforma do estatuto poderia ser revisto 213 

sobre isso também. O Vice Presidente Financeiro OSVALDO sugere sobre esse 214 
assunto, verificarmos junto ao jurídico a possibilidade de haver efeito suspensivo; 215 
ainda OSVALDO informa que no mês de novembro de 2015 foi instalado um 216 
hidrômetro para termos noção  de quantos litros d’água são retirados do clube,   e de 217 

acordo as medição são retirados  em média 1.100 litros por dia. O Presidente da 218 
Mesa HERIBERTO agradece novamente a presença de todos e encerra a reunião às 219 
22h00 e em nome do Presidente Executivo CLAUDINEI convida a todos para 220 

reinauguração da churrasqueira coletiva. Eu, RUI RODRIGUES SARTINI, 221 
primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também pelo 222 
Presidente da Mesa HERIBERTO POZZUTO, a qual submete à apreciação de 223 
todos. Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2016. 224 

Ass._____________________________________ RUI RODRIGUES SARTINI 225 
Primeiro Secretário e Ass.:___________________________________ 226 
HERIBERTO POZZUTO Presidente do Conselho Deliberativo. 227 


