
 
 
 
 
 
 
 

 
ATA DA 276ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 
 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às 19h30m, em 1 
sua sede social, nas dependências do Ginásio Social na Sala do Auditório da 2 
Diretoria Executiva,  e em segunda convocação às 20h, com a presença de 32 (trinta 3 
e dois) Conselheiros, a seguir: HERIBERTO POZZUTO, ELISIANE JULIATO 4 
M. COSTA, RUI RODRIGUES SARTINI, JULIANA DE BRITO SARAIVA, 5 
ADRIANO C. CRUZ, EUGENIO R. COSTALONGA, JESUS MANUEL G. 6 
GARCIA, ADAUTO CORREA MARTINS, RITA DE CASSIA ASTOLFI, 7 
PAULO ROGERIO G. RANDO, MARIO DE FREITAS, UMBERTO 8 
SACTELLONI JR, MOYSES A. MOYSES, CARMEN LILIAN M. CALÇAS, 9 
NELSON VICENTINI, ANDRE LUIZ ASTOLFI DOS SANTOS, 10 
VALDEMIR MAZZINI, PEDRO LUIZ POZZUTO, CLAUDINEI A.G. 11 
OLIVEIRA, WAGNER CERONI, AMAURI ZANINI LUNA, LUIS A. 12 
SANTUCCI, DENILSON DA SILVA, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, 13 
ANDRE LUIZ DA SILVA PINTO, ANTONIO AP. B. PRADO, EDUARDO 14 
C. MACEDO, JOSELENE SILVA DE SOUSA, VALDIR GARCIA, 15 
DAVISTON FERNANDO MORASI, RENATO ARCURI S. MARQUES, 16 
JOSE C. GOMES SILVA, e 01 (um) convidado, TAISA PEDROSA LAITER 17 
conforme assinaturas no Livro de "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 47 18 
(quarenta e sete) anverso e 47 (quarenta e sete) verso. O edital foi publicado no 19 
JORNAL DE VALINHOS no dia 14 de outubro de 2016, na página DIVERSOS 20 
B4 e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: 21 
a) Discussão e votação de Recurso interposto em Processo Disciplinar. O Presidente 22 
da Mesa HERIBERTO agradece a presença de todos, e estabelece que o término 23 
da reunião será às 21h00, em seguida solicita um minuto de silencio pelos 24 
falecimentos dos associados Bruno Fassini e Rosário Macedo (Bim Laden). Na 25 
sequência, deu boas vindas apresentando ao conselho a nova conselheira 26 
ELISIANE JULIATO, o Presidente da Mesa comunica e convida a todos para 27 
inauguração do Espaço Fitness que será dia 29/10, sábado a partir das 11h00. O 28 
Presidente da Mesa HERIBERTO lembra a todos das inscrições para Comissões 29 
Disciplina, Fiscal e Sindicância; explica também o motivo da convocação dessa 30 
reunião, o qual tem a finalidade de analisar recurso impetrado pelo conselheiro 31 
Paulo Rando do qual o Presidente da Mesa faz breve relato. A conselheira 32 
CARMEM LILIAN faz uma crítica dizendo que isso aconteceu devido à demora 33 
de resposta da Diretoria aos questionamentos dos conselheiros e pergunta se houve 34 
uma liminar e se foi cumprida. O Presidente da Mesa HERIBERTO explica que a 35 
Diretoria retirou a punição do processo e por isso não há mais objetivo da votação 36 
do plenário. A convidada, advogada Dra.  Taisa, fez explanação, retificando alguns 37 



 
 

itens do processo em questão. O conselheiro MOYSES A. MOYSES comenta que 38 
em sua gestão como Presidente já passou por situação semelhante e que essa reunião 39 
não poderia estar acontecendo sem que a Comissão Disciplina se manifestasse. O 40 
Presidente da Mesa HERIBERTO explica que o Estatuto prevê que o conselho tem 41 
competência de julgar recurso contra decisão da Diretoria que o puniu 42 
preventivamente por 60 dias; o que está sendo julgado pelo conselho é se o 43 
Presidente acertou ou errou na punição. A convidada Taisa leu todo Processo 44 
001/2016, finalizou dizendo que o Conselho tem responsabilidades e que deve ser 45 
votado. O conselheiro ADAUTO MARTINS diz que há duas situações, que o 46 
Processo 001/2016 será encaminhado para Comissão Disciplina dando 47 
continuidade, e que a Diretoria Executiva resolveu suspender essa punição, o termo 48 
não está correto, seria uma revogação ou anulação; o Conselho deve analisar e 49 
deliberar se houve razões cabíveis para que o Presidente, amparado pelo Estatuto, 50 
agisse corretamente em dar punição preventiva; e se for anulada deverá ser colocado 51 
no mural para resgatar a imagem moral e idoneidade do associado Paulo Rando. 52 
O Presidente da Mesa HERIBERTO esclarece, a Mesa entende que a Diretoria não 53 
está suspendendo o Processo Disciplinar e sim a punição preventiva, o recurso 54 
impetrado é contra essa punição e a partir do momento que não existe mais, não há 55 
porque o plenário se manifestar. O conselheiro ADRIANO CRUZ parabeniza o 56 
conselho pela união, concorda com a conselheira CARMEN LILIAN em relação 57 
a demora da Diretoria em dar respostas e também concorda com o conselheiro 58 
ADAUTO MARTINS e com a convidada Dra. TAISA em haver votação. O 59 
Presidente da Mesa HERIBERTO explica que   não há mais punição preventiva. 60 
A conselheira CARMEN LILIAN diz como associada que tudo isso acarretará 61 
custos para clube, saindo do bolso dos associados; comenta que atitude do 62 
conselheiro Paulo Rando foi para ajudar na redução de custos, os conselheiros têm 63 
direitos de fala, expor opinião, e que o Presidente da Mesa tem que ter pulso firme 64 
para que isso não aconteça. O conselheiro NELSON VICENTINI diz que tudo 65 
isso é lamentável e seria fácil resolver agendando horário para analisar os 66 
documentos solicitados e dar as sugestões; comenta que ouviu “boatos” sobre envio 67 
de correspondências a não conselheiros mas isso não procede, pois desde quando 68 
era o Presidente da Mesa, toda correspondência, expediente era encaminhada para 69 
diretoria, conselheiros, inclusive aos suplentes, e a Mesa atual continua assim, o 70 
que é o correto; o conselheiro ainda pergunta se o conselho voltará o assunto daqui 71 
30, 60 dias e reabrirá a suspensão; pergunta se esse processo já está com a comissão 72 
de disciplina e se a diretoria pode reaver. O conselheiro ANDRÉ PINTO pergunta 73 
sobre o artigo 57 do Estatuto, pois entende que o conselho pode decidir sobre o 74 
recurso independente de ter tirado ou não a punição. O Presidente da Mesa 75 
HERIBERTO diz quando aconteceu esse caso, ficou sabendo depois, não foi 76 
passado a Mesa do Conselho; concorda que a Diretoria puniu preventivamente um 77 
conselheiro sem razão, impedindo-o de entrar no clube. O momento atual da 78 



 
 

sociedade é de muita intolerância; o papel do conselho é de saber criticar e agir e o 79 
Presidente da Mesa não é a favor nem contra a Diretoria. O conselho pode ser 80 
convocado independentemente da vontade do Presidente, por 3/5 dos conselheiros, 81 
podendo agir e tomar atitudes; que esse episódio sirva de lição a todos. Há uma 82 
discussão por parte dos conselheiros que querem a votação, mas o Presidente da 83 
mesa HERIBERTO na sua competência em decidir a questão de ordem afirma que 84 
não haverá votação por não haver mais punição. Os conselheiros não concordam 85 
com atitude do Presidente da Mesa pela decisão tomada; o conselheiro ADRIANO 86 
CRUZ sugere também que conste em ata a indignação unanime dos conselheiros, 87 
inclusive do presidente da mesa, pela atuação do Presidente e da Diretoria 88 
Executiva em dar suspensão preventiva ao conselheiro Paulo Rando. O Presidente 89 
da Mesa HERIBERTO agradece a presença de todos e encerra a reunião às 90 
21h30m. Eu, RUI RODRIGUES SARTINI, primeiro Secretário redigi a presente 91 
ATA que vai assinada por mim, e também pelo Presidente da Mesa HERIBERTO 92 
POZZUTO, a qual submete à apreciação de todos. Aos vinte e quatro dias de 93 
outubro de 2016. Ass. _____________________________________ RUI 94 
RODRIGUES SARTINI Primeiro Secretário e Ass. 95 
___________________________________ HERIBERTO POZZUTO 96 
Presidente do Conselho Deliberativo. 97 


