
 
 
 
 
 

 
 

ATA DA 275ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos dezenove dias do mês de agosto 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 32 (trinta e dois) Conselheiros, sendo 2 3 
(dois) suplentes, a seguir: GIL STELVIO P. GARCIA, MOISES DAMASIO, 4 
ADRIANO CRUZ, RUI RODRIGUES  SARTINI, HERIBERTO POZZUTO, 5 
ELISIANE JULIATO M. COSTA, JOSELENE S. DE SOUZA, CESAR 6 
AUGUSTO FERRARI, ALEXANDRE ROBERTO  MANARINI, WAGNER 7 
CERONI, MARÇAL RIBEIRO, ANDRÉ LUIZ ASTOLFI, FERNANDO 8 
LAURENÇO  SILVEIRA, ANDRÉ LUIZ DO SILVA PINTO, LUIS FERNANDO 9 
AGUSTINI, EUGENIO COSTALONGA, ROBERTO K. KUBO, ANTONIO 10 
APARECIDO B. PRADO, AMAURI ZANINI LUNA, NELSON VICENTINI, 11 
MARIO DE FREITAS, CLAUDEMIR ANTONIO G. OLIVEIRA, DENILSON 12 
DA SILVA, PAULO ROGERIO G. RANDO, PEDRO LUIZ POZZUTO, 13 
ADAUTO CORREA MARTINS, LUIZ ANTONIO SANTUCCI, EDUARDO 14 
CORTADO MACEDO, JUVENAL FONSECA LAGO, WALDENILSON 15 
ROBERTO SOUZA, VALDEMIR MAZZINI, JOSE CARLOS G. SILVA, e 07 16 
(sete) convidados, AILTON TORDIN, DANIEL MOURA, ROGERIO BUENO, 17 
CLAUDINEI PARANHOS, JOSE CARLOS SARTORI, OSVALDO SEROTINE, 18 
BENEDITO R. DE SOUZA, conforme assinaturas no Livro de "REGISTRO DE 19 
PRESENÇA", às folhas 46 (quarenta e seis) anverso e 46 (quarenta e seis) verso. O 20 
edital foi publicado no JORNAL FOLHA DE VALINHOS no dia 05 de agosto de 21 
2016, na página DIVERSOS B11  e afixado em todos os quadros de avisos do clube, 22 
com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata 274º da Reunião 23 
anterior, b) Leitura do Expediente, c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete do 2º 24 
Trimestre 2016, encerrado em 30.06.2016, d) Leitura, Apreciação e Votação da 25 
Proposta da Diretoria para correção da Taxa de Manutenção, e) Discussão e Votação da 26 
proposta da resolução para cobrança quando da renovação da Carteira Social, Art. 16-27 
III, f) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta da entrega do Troféu Country Club 28 
Valinhos do Mérito Social, Esportivo, Cultural e Artístico, g) Leitura, Apreciação e 29 
Votação da Proposta para transferência de verba patrimonial para despesas de 30 
manutenção art.25§ 1º, h) Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa HERIBERTO 31 
agradece a presença de todos, e estabelece que o término da reunião será às 22h00.O 32 
Presidente da Mesa inicia a Ordem do dia, item a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata 33 
274 da reunião anterior, o conselheiro GIL pede a dispensa da leitura, em seguida, foi 34 
colocada em votação, e aprovada por unanimidade. O Presidente da Mesa Heriberto faz 35 
a leitura do item b) Leitura do Expediente, licenciamento de três conselheiros, Carmen 36 
Lilian, Rita de Cassia Astolfi e Tiago dos Santos, devido a candidatura as eleições 37 
municipais; justificativa de ausência de conselheiros nesta reunião e autorização para 38 
que a Diretoria participe da reunião. Passa-se para o item c) Leitura, Apreciação e 39 
Votação do Balancete do 2º Trimestre 2016, encerrado em 30.06.2016, o Presidente 40 



 
 

CLAUDINEI comenta sobre os problemas e todo esforço feito até o momento e que a 41 
diretoria está empenhada em buscar o equilíbrio de receitas e despesas. Comenta sobre 42 
impostos, inflação e reajustes de diversos serviços que tivemos e no final estas correções 43 
representam o aumento das contas. Esclarece ainda que o clube atualmente está muito 44 
frequentado, que isto é muito bom, mas acarreta alguns problemas como falta de vagas 45 
em atividades, despesas, gastos diversos. O Presidente da Mesa solicita ao primeiro 46 
secretário RUI que faça a leitura do parecer do Conselho Fiscal o qual se declara 47 
favorável à aprovação do balancete do 2º trimestre de 2016, O Presidente da Mesa 48 
coloca em apreciação o item c), o conselheiro NELSON fala sobre o balancete de 2015 49 
onde o reajuste de 5% de 10 de janeiro antecipado para 10 de dezembro, houve um 50 
deslize onde deveria ter sido colocado a verba em patrimônio, trouxe consequência e 51 
agora passamos por uma situação delicada. O Presidente da Mesa HERIBERTO 52 
solicita aos contadores que apresentassem o valor disponível e as contas a pagar. O 53 
convidado contador DANIEL MOURA começa a explanação sobre o balancete; o 54 
conselheiro LUIS SANTUCCI pergunta sobre composição do saldo, dos fornecedores, 55 
devido ao valor alto; o contador diz que existe uma planilha e que o saldo é devido a 56 
todos os investimentos e manutenções. O conselheiro ADRIANO CRUZ solicita mais 57 
explicações sobre o passivo e ativo, o conselheiro entende que o clube atualmente tem 58 
uma dívida, tecnicamente de R$100.000,00. O Presidente CLAUDINEI lembra que 59 
ainda temos a receber referente ao mês de julho. O conselheiro ADRIANO CRUZ 60 
questiona sobre o aumento de 5% nas despesas com pessoal diante de uma receita que 61 
não acompanhou, sendo que o sindicato deu 11,5% e na nossa folha é de 16%. O 62 
conselheiro MOISES DAMASIO faz questionamento em relação a esse item onde o 63 
Presidente da Mesa HERIBERTO explica que se refere à contas a pagar e não a 64 
aumento de despesas. O conselheiro PAULO RANDO solicita a folha de pagamento 65 
de funcionários, pois considera que o problema esteja aí, declara antecipadamente seu 66 
voto contra à aprovação do balancete do segundo trimestre. O Presidente CLAUDINEI 67 
esclarece ao conselheiro que poderia ter nos contatado   para dirimir sua duvidas antes 68 
da reunião, como fizera o Conselheiro PEDRO; o Presidente da Mesa HERIBERTO, 69 
indaga sobre a possibilidade do Presidente CLAUDINEI disponibilizar a folha para ser 70 
analisada pelo Conselheiro PAULO, o Presidente CLAUDINEI responde 71 
afirmativamente; O Presidente da Mesa HERIBERTO, afirma ao Conselheiro que o 72 
Presidente CLAUDINEI assume o compromisso de abrir-lhe a folha. O Presidente 73 
CLAUDINEI informa que a folha estará disponível para verificação amanhã se quiser, 74 
e convida o nobre Conselheiro para vir até a Secretaria, usar o espaço que quiser e 75 
verificar os números juntamente com o Roberto.  Esclarece ainda que o Conselheiro 76 
poderia convidar uma comissão ou formá-la para estudar o assunto, afirma que está tudo 77 
aberto, nada às escuras.   O conselheiro PAULO RANDO diz que fez uma planilha de 78 
análise e chegou à conclusão que há um desequilibro entre receitas e despesas. O 79 
conselheiro ADRIANO CRUZ comenta que se devem trazer ao conselho informações 80 
referentes ao aumento de funcionários e também informações que chegam não “batem” 81 
com os números dados, o argumento dado é sempre em relação à energia e isso não 82 



 
 

confere, diz que a Diretoria juntamente com os contadores precisa verificar no dia a dia 83 
o que deve ser cortado para contenção de gastos; como por exemplo houve redução nas 84 
contas de energia devido a substituição por lâmpadas LED. O conselheiro PAULO 85 
RANDO diz que em seis meses há um valor muito alto em relação a três funcionários 86 
que recebem adicional de periculosidade; questiona também os serviços terceirizados, 87 
temporários e seguranças contratados fora da folha de pagamento. O Presidente 88 
CLAUDINEI diz que não há nada confidencial. O administrador Roberto faz uma 89 
explanação sobre isso e diz que poderá esclarecer melhor ao conselheiro em momento 90 
oportuno. O conselheiro PEDRO POZZUTO parabeniza o Presidente CLAUDINEI e 91 
afirma que tentou muitas vezes abrir a folha de pagamentos e nunca foi atendido, que se 92 
o Presidente conseguir reunir esse grupo e conversar sobre esse assunto, esta de 93 
parabéns; O Presidente CLAUDINEI afirma que está aberto; O Conselheiro PEDRO 94 
comenta que não concorda com a alteração no item Brinquedoteca, que passou para 95 
pagamento de terceiro e em sua opinião é uma despesa que pode ser cortada. O 96 
Presidente da Mesa e o administrador explicam que as despesas continuam; apenas 97 
havendo a correção de critério de classificação. O conselheiro VALDEMIR MAZZINI 98 
diz que administrar um clube como nosso é muito difícil, sempre irá existir altos e 99 
baixos; não concorda com a redução de funcionários, mas afirma a necessidade que 100 
temos em achar uma maneira de reduzir as despesas sem prejudicar a Diretoria e os 101 
associados. O Presidente CLAUDINEI diz que foi enviado ao conselho, solicitando 102 
sugestões, ajuda, não houve retorno; explica que atualmente existem 32 modalidades e 103 
para isso a necessidade de instrutores e estes são funcionários também; quanto a 104 
Brinquedoteca explica que estamos aguardando a inauguração das novas salas de 105 
atividades assim a possibilidade de mais adesão. Nesse momento de crise, a Diretoria 106 
está fazendo o possível; há muitas críticas, entretanto, há execuções que não são vistas; 107 
como por exemplo, a obra do esgoto, a qual já executamos 70% das ligações esclarece 108 
que a obra foi orçada por terceiros em R$120.000,00 e que a executamos com 109 
R$38.000,00 com nossos funcionários, até final do ano teremos que fazer os outros 30%. 110 
A Diretoria pode cometer erros, mas não têm nada a esconder, tudo está às claras; a 111 
comissão fiscal verifica todos os pagamentos inclusive os pagos com RPA’S. O 112 
Presidente da Mesa HERIBERTO faz uma reflexão, diz que o conselho exerce um 113 
papel fundamental de fiscalização, cobrança, de exigir explicações, mas também a 114 
responsabilidade de pensar na condução e problemas do clube e o que precisa ser feito; 115 
pergunta a todos o que aconteceria na prática se as contas da Diretoria fossem 116 
reprovadas e qual o fator que justificaria essa reprovação. Os prejuízos, déficits nos 117 
eventos sociais fazem parte da atividade do clube. Nós, a cada trimestre, analisamos as 118 
contas e a Diretoria é flechada de críticas e cobranças, entretanto reprovar as contas é 119 
muito sério, Heriberto ainda diz que já passou por isso na época de seu mandato como 120 
Presidente, temos o parecer favorável do conselho fiscal, temos todas as explicações, 121 
tudo está colocado de forma aberta, cabe ao conselho colocar em votação. A seguir, o 122 
Presidente da Mesa coloca o item c) em votação, o qual foi aprovado, sendo 15 votos 123 
favoráveis, 12 contrários e 01 abstenção; o conselheiro ANDRÉ PINTO solicita que 124 



 
 

conste em ata seu voto contrário. O vice-presidente BENEDITO RUBENS, agradece a 125 
todos pela motivação, de querer ajudar, já passou por isso e era muito bem atendido; 126 
comenta que a função do conselheiro é criticar, questionar, julgar o que está sendo 127 
discutido e ter consciência que os números apresentados são reais aos que gastamos; 128 
agradece novamente a participação e a decisão acertada de hoje. Dando sequência à 129 
ordem do dia passa-se ao item d) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta da Diretoria 130 
para correção da Taxa de Manutenção, o primeiro secretário RUI faz leitura do oficio 131 
referente a uma planilha orçamentária para taxa de manutenção para os meses de 132 
setembro a dezembro de 2016. O Presidente CLAUDINEI faz uma explanação 133 
referente às despesas previstas em manutenção, término da obra e aquisição de materiais 134 
que serão necessários; pede ao conselho colaboração em aprovar esse reajuste de 5% na 135 
manutenção. O vice Presidente  Financeiro OSVALDO também comenta sobre os 136 
atuais problemas que o clube está passando e que a Diretoria já acatou as reivindicações 137 
do conselho em cortes, como por exemplo revista, eventos deficitários, onde foi feito 138 
parcerias e houve muitas críticas, mas não podemos perder a qualidade, temos que 139 
pensar em algo para atrair os associados pois não são participativos nos eventos, finaliza 140 
fazendo um apelo aos conselheiros na aprovação desse reajuste que ajudaria a zerar o 141 
déficit do primeiro semestre e sugere que se faça uma comissão para analisar junto com 142 
a Diretoria os cortes necessários. O conselheiro PEDRO POZZUTO diz que seria 143 
complicado esse reajuste agora em setembro e outro em dezembro; em relação aos 144 
eventos, deveríamos verificar o interesse dos associados. O conselheiro ADRIANO 145 
CRUZ relembra que esses números estão desde o início do ano, janeiro, e na época fez 146 
questionamento qual seria o plano para colocarmos as contas em dia, concorda com o 147 
conselheiro PEDRO em relação à pesquisa com os associados e que esse reajuste vai 148 
pesar no orçamento da família, se prontifica fazer parte de uma comissão para analisar 149 
todas as contas, receitas e despesas. O Presidente CLAUDINEI diz que o déficit foi 150 
ocasionado devido ao valor de reajuste dos funcionários e que devemos realinhar a folha. 151 
O Presidente da Mesa HERIBERTO agradece a presença dos suplentes MARÇAL e 152 
ELISIANE, passando a palavra para ELISIANE, comenta que como associada, mãe e 153 
professora, observa vários problemas sempre dando sugestões, acha importante o espaço 154 
da Brinquedoteca para as mães e filhos, mas precisa ser mais organizado; considera que 155 
o clube tem condições de reverter essa situação de déficit sem precisar cancelar eventos, 156 
pois muitos já foram cancelados e o problema ainda existe. O conselheiro NELSON 157 
VICENTINI comenta que estamos passando por um momento delicado e acha 158 
preocupantes dois aumentos no ano; sugere que se mantenha como                                                                                           159 
está, fazer conforme a quantidade arrecadada e utilizarmos a verba patrimonial para 160 
cobrir. O conselheiro VALDEMIR MAZZINI pergunta se poderia propor sugestão, o 161 
Presidente da Mesa diz que agora não é o momento. O conselheiro PAULO RANDO 162 
concorda que se mantenha a Brinquedoteca para as mães e crianças pequenas poderem 163 
utilizar nos horários de atividades, mas não tinha conhecimento sobre a monitoria em 164 
eventos, o Vice-presidente Financeiro OSVALDO diz que todos os eventos têm esse 165 
serviço, é divulgado, mas infelizmente os associados não participam como gostaríamos, 166 



 
 

concorda que talvez haja falha na comunicação, o conselheiro PAULO RANDO 167 
continua e diz que não concorda com os dois aumentos anuais nas taxas de  manutenção, 168 
acha que se deve economizar no término da obra, salas de atividades, fazer apenas o 169 
necessário, pois senão as contas vão estourar em dezembro. O Presidente da Mesa 170 
HERIBERTO lembra a todos que a discussão agora é sobre o aumento na manutenção 171 
de 5% proposto pela Diretoria, e ainda não sabemos o que acontecerá em dezembro. O 172 
Presidente da Mesa HERIBERTO coloca em votação o item d) da Ordem do Dia; sendo 173 
o mesmo   rejeitado com 19 votos contrários, 6 a favor e duas abstenções. Ato contínuo, 174 
passa-se ao item e) da Ordem do dia; Discussão e Votação da proposta de resolução para 175 
cobrança quando da renovação da Carteira Social, Art. 16-III, o Presidente da Mesa 176 
HERIBERTO explica que apesar de já existir a cobrança, houve a necessidade de criar 177 
essa resolução, esclarecendo o valor, prazo de validade; e consequentemente sua 178 
renovação devido a questionamentos de associados, pois realmente não está publicado 179 
para o conhecimento de todos. O Presidente HERIBERTO coloca em votação esse 180 
item, o qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência, passa se para item f) Leitura, 181 
Apreciação e Votação da Proposta da entrega do Troféu Country Club Valinhos do 182 
Mérito Social, Esportivo, Cultural e Artístico, o Presidente da Mesa, explica que devido 183 
o item d), aumento 5% taxa manutenção, não ter sido aprovado, prejudicou a próxima 184 
proposta, portanto fica cancelado o evento da entrega do Troféu Country e 185 
confraternização no final de ano. Passa para o item g) Leitura, Apreciação e Votação da 186 
Proposta para transferência de verba patrimonial para despesas de manutenção art.25§ 187 
1º; a Diretoria retira esse item da ordem do dia. O Presidente da Mesa passa para o item 188 
h) Assuntos Gerais, o conselheiro NELSON VICENTINI sugere que depois da 189 
publicação de títulos cancelados o clube faça reposição colocando títulos a venda a partir 190 
de setembro. O conselheiro MAJOR LAGO comunica que o seu mandato de relator 191 
junto a Comissão de Disciplina termina no final desse mês, agosto e sugere o momento 192 
propicio para escolha do seu substituto. O Presidente da Mesa HERIBERTO explica 193 
que foi criada resolução onde autoriza a mesa do conselho nomear um relator fixo para 194 
os recursos de penalidades disciplinares, não havendo candidaturas no momento, 195 
oportunamente será feito a nomeação dos titulares e suplentes. O conselheiro 196 
ADRIANO CRUZ pergunta à Diretoria, embasado em que foi aprovado a continuidade 197 
do Projeto Volei. O Presidente CLAUDINEI responde que recebemos o convite da 198 
Confederação Brasileira de Vôlei para participarmos do campeonato, mas a 199 
continuidade do projeto, Super Liga A, dependerá dos patrocinadores em assumir. O 200 
Presidente da Mesa HERIBERTO agradece a presença de todos e encerra a reunião às 201 
22h10m. Eu, RUI RODRIGUES SARTINI, primeiro Secretário redigi a presente ATA 202 
que vai assinada por mim, e também pelo Presidente da Mesa HERIBERTO 203 
POZZUTO, a qual submete à apreciação de todos. Aos dezenove dias de agosto de 204 
2016. Ass. _____________________________________ RUI RODRIGUES 205 
SARTINI Primeiro Secretário e Ass. ___________________________________ 206 
HERIBERTO POZZUTO Presidente do Conselho Deliberativo. 207 


