
 
 
 
 
 

 
 

ATA DA 278ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às 19h30m, em sua 1 
sede social, nas dependências do Ginásio Social na Sala do Auditório Alduino Zini, 2 
e em segunda convocação às 20h, com a presença de 36 (trinta e seis) Conselheiros, 3 
a seguir: ALEXANDRE H. DE SOUZA, RUI RODRIGUES SARTINI, 4 
HERIBERTO POZZUTO, GIL STELVIO P. GARCIA, ANTONIO AP. B. 5 
PRADO, TIAGO DOS SANTOS, MARIO A. DE FREITAS, ALEXANDRE R. 6 
MANARINI, ANOLDO BELARMINO  DA SILVA, REGINALDO B. DE 7 
SOUZA, JOSELENE SILVA DE SOUSA, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, 8 
WAGNER CERONI, RITA DE CASSIA ASTOLFI, ELISIANE JULIATO M. 9 
COSTA, VALDIR GARCIA, AMAURI Z. LUNA, FERNANDO SILVEIRA, 10 
LUIS ANTONIO SANTUCCI, PEDRO LUIZ POZZUTO, CLAUDINEI A. G. 11 
OLIVEIRA, VALDEMIR MAZZINI, JESUS GARCIA, EDUARDO C. 12 
MACEDO, ROBERTO KAZUHIRO KUBO, NELSON VICENTINI, 13 
APARECIDO CARLOS PERINI, JUVENAL F. LAGO, ADRIANNO C. DA 14 
CRUZ, ADEMIR JOÃO ROSSI, ADRIANE DE ALESSANDRI, 15 
WALDENILSON ROBERTO  SOUSA, CARMEN LILIAN M. CALÇAS, 16 
JULIANA DE BRITO SARAIVA, JOSE CARLOS G. SILVA, UMBERTO 17 
SCATALLONI e 05 (cinco) convidados, DENILSON DA SILVA, DECIO 18 
ZENONE JR, CLAUDINEI PARANHOS, EVANDRO TANSINI, OSVALDO 19 
SEROTINE, conforme assinaturas no Livro de "REGISTRO DE PRESENÇA", 20 
às folhas 49 (quarenta e nove) anverso e 49 (quarenta e nove) verso. O edital foi 21 
publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 10 de fevereiro de 2017, na página 22 
DIVERSOS B7 e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte 23 
ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata 276º da Reunião 24 
Extraordinária, b) Leitura, Apreciação e Votação da proposta de Resolução que 25 
oficializa, e dispõe sobre os procedimentos de novação de débitos de associados, c) 26 
Leitura, Apreciação e Votação da Proposta de Resolução para Fixação de Taxa para 27 
noivo (a), funcionários e seus dependentes, d) Leitura, Apreciação e Votação da 28 
Proposta do  Plano de realizações, conforme Artigo 71 – III, e) Assuntos Gerais. O 29 
Presidente da Mesa HERIBERTO POZZUTO agradece a presença de todos e 30 
inicia a reunião sugerindo o horário de término para as 22h00; registra a presença, 31 
dando boas-vindas ao conselheiro REGINALDO BERNARDES. Na sequência, o 32 
secretário RUI faz a leitura do expediente e comunica os eventos nos meses de 33 
fevereiro e março, estendendo a todos o convite para o carnaval 2017; lê também o 34 
oficio referente a venda de 40 (quarenta) títulos em substituição aos cancelados e 35 
publicados no jornal de Valinhos de 19.01.2016. O Presidente da Mesa 36 
HERIBERTO passa para o item a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata 276º da 37 
Reunião Extraordinária, coloca em votação onde foi aprovada por unanimidade; 38 
item b) Leitura, Apreciação e Votação da proposta de Resolução que oficializa, e 39 
dispõe sobre os procedimentos de novação de dividas de associados. O Presidente 40 



 
 

OSVALDO SEROTINE explica que o clube já faz parcelamento para associados 41 
com débitos, mas é necessário que se faça uma resolução para essa novação de 42 
dividas ficar regulamentada, a conselheira ADRIANE SERRANO pergunta se será 43 
possível o associado fazer mais de uma novação caso ele não pague todas as 44 
parcelas, o secretário executivo ROBERTO diz que o associado poderá sim fazer 45 
novas novações; desde que estas não ultrapassem o valor do título. O Presidente da 46 
Mesa HERIBERTO coloca em discussão explicando que as parcelas de novação 47 
são colocadas no boleto junto com a manutenção do associado, em seguida coloca 48 
o item b) em votação; sendo aprovado com 1 (uma) abstenção. Dando sequência, 49 
item c) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta de Resolução para Fixação de 50 
Taxa para noivo (a), funcionários e seus dependentes. O Presidente OSVALDO 51 
SEROTINE esclarece que a Diretoria percebeu a necessidade de alteração no valor 52 
da taxa dependente noivo (a) pois muitos associados consideram o valor alto para 53 
inclusão optando muitas vezes pela desistência da titularidade, a proposta da 54 
Diretoria é de reduzir a taxa atual R$180,00 em 50%, ou seja, de R$90,00, ficando 55 
assim o valor igual de titular solteiro. O conselheiro PEDRO POZZUTO diz que 56 
concorda que se faça essa alteração, o Presidente da Mesa HERIBERTO 57 
POZZUTO coloca em votação a proposta, Resolução 001/2017, aprovada por 58 
unanimidade. Em seguida, cita a proposta da Resolução 002/2017, que regulamenta 59 
o dispositivo do artigo 117 do Estatuto Social para fixar o valor da taxa de 60 
manutenção e demais taxas para os funcionários e seus dependentes; o Presidente  61 
OSVALDO SEROTINE  lê a proposta da Diretoria, esclarecendo que a Diretoria 62 
criou a possibilidade dos funcionários poderem ser sócios e participarem das 63 
atividades do clube, mas não havia sido definido os valores a serem cobrados; a 64 
Diretoria entende que seria um benefício para o funcionário onde sua taxa de 65 
manutenção seria isenta, pagando apenas para seus dependentes e também para 66 
atividades esportivas, seguindo o mesmo padrão de valores para associados. Houve 67 
outra proposta que sugere a cobrança da taxa conforme diferenciação na faixa 68 
salarial do funcionário, a Diretoria respeita essa opinião, mas entende que se é um 69 
benefício não podemos cobrar; se fosse assim teríamos que fazer diferenciação no 70 
plano de saúde, onde o clube paga 100% convenio para os funcionários e aqueles 71 
que se interessam em colocar os dependentes, os funcionários pagam 100%, o 72 
mesmo acontece com a cesta básica, onde não existe diferenciação por faixa salarial 73 
por se tratar de benefício, o Presidente OSVALDO SEROTINE  ainda diz que 74 
houve uma proposta sugerindo a cobrança de um valor pequeno para os dependentes 75 
onde a Diretoria não achou justa essa proposta e sim no mínimo pagar o mesmo 76 
valor de associados dependentes. O Presidente da Mesa HERIBERTO 77 
POZZUTO coloca em discussão; a conselheira JOSELENE pergunta como fica a 78 
cobrança nas taxas de atividades, academia, o Presidente OSVALDO SEROTINE 79 
diz que o funcionário pagará igual aos associados. O conselheiro TIAGO DOS  80 
SANTOS pergunta em relação aos funcionários que já possuem títulos particulares, 81 
o Presidente OSVALDO SEROTINE esclarece que será opção de o funcionário 82 
migrar ou não nesta condição, se o fizer, poderia vender seu título e quando deixar 83 



 
 

de ser funcionário, deverá comprar outro título; o conselheiro TIAGO DOS 84 
SANTOS  pergunta quantos funcionários já possuem título de associado, pois sua 85 
dúvida é em relação a migração para o título concedido; diz que se pensando em 86 
torno de 40 funcionários  com esse benefício, teríamos uma diminuição na 87 
arrecadação de R$80.000,00  por ano  O Presidente OSVALDO SEROTINE diz 88 
que se for aprovado pelo conselho, todos terão opção de migrar. Quanto ao número 89 
preciso de funcionários que já possuem o título, a Diretoria poderá levantar, e 90 
apresentar ao conselho, pois está no Estatuto, mas não está regulamentado. A 91 
conselheira ELISIANE pergunta em relação aos dependentes caso o funcionário 92 
saia do clube e também como seria com funcionários aposentados; o Presidente 93 
OSVALDO SEROTINE responde que essa condição só será válida enquanto ele 94 
for funcionário do clube. O conselheiro AMAURI LUNA diz que sua preocupação 95 
é em relação ao número de pessoas que entrarão como associados e dependentes, 96 
pois a fila de espera para atividades é grande. O Presidente OSVALDO 97 
SEROTINE diz que a partir do momento que o conselho aprovar essa resolução 98 
em que os funcionários pagarão pelos seus dependentes, acredita que serão poucos 99 
funcionários que irão adquirir, não temos um número exato de quantos dependentes 100 
de funcionários entrarão, é igual ao filho de associado que perde a dependência por 101 
atingir a maioridade e ganha um título colocando dependentes, noivo ou 102 
companheiro. O conselheiro AMAURI LUNA diz que isso é um crescimento 103 
orgânico, que se consegue planejar, mas considera que se tiver em torno de 100 104 
(cem) funcionários e cada um colocar em média 4 (quatro) dependentes, será um 105 
crescimento de associados considerável. O Presidente OSVALDO SEROTINE 106 
diz que houve mais duas propostas, dos conselheiros PEDRO POZZUTO e 107 
ANDRÉ LUIZ S. PINTO. O conselheiro PEDRO POZZUTO diz que precisa ser 108 
feito um estudo e trazer para uma próxima reunião para se ter base de quantos 109 
funcionários irão aceitar esse benefício. O Presidente da Mesa HERIBERTO 110 
POZZUTO também faz algumas considerações: A) Omissão em relação do que 111 
acontecerá ao funcionário que já é associado, no que isso implica, qual o 112 
procedimento, não está claro a questão; B). Que interesse o funcionário terá se ele 113 
ficar associado e não puder colocar seus dependentes ou se puder, terá que pagar 114 
igual ao valor da taxa atual de um associado e por conta disso será um número 115 
pequeno de funcionários que terão interesse; C) O conselho irá tomar uma decisão 116 
no escuro, não se sabe qual impacto terá; concorda ainda com o conselheiro 117 
PEDRO POZZUTO, onde sugere que se faça uma pesquisa verificando o interesse 118 
dos funcionários. O Presidente OSVALDO SEROTINE diz que não há problemas 119 
em se fazer essa pesquisa, apenas questiona qual proposta será oferecida aos 120 
funcionários.  O Presidente da Mesa HERIBERTO POZZUTO diz que a proposta 121 
da Diretoria é a de mesmo valor cobrado atualmente dos associados, e as outras 122 
duas propostas serão retiradas. O Presidente OSVALDO SEROTINE concorda 123 
que esse item seja retirado da ordem do dia e trazido ao conselho após a pesquisa 124 
entre os funcionários. A conselheira ADRIANE sugere incluir mais um item na 125 
pesquisa, verificar a quantidade de funcionários que migrariam para o benefício 126 



 
 

proposto e assim seria feito um comparativo financeiro a fim de ver a proporção da 127 
arrecadação. A conselheira JOSELENE diz que considera o benefício de isenção 128 
de 100% na taxa para funcionário, muito grande, sugere que seja 50% no valor para 129 
funcionário e 100% no valor para seus dependentes. O Presidente da Mesa 130 
HERIBERTO POZZUTO  finaliza dizendo que o item será retirado da pauta, e 131 
dá continuidade passando para o item d) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta 132 
do Plano de realizações, conforme Artigo 71 – III, o Presidente OSVALDO 133 
SEROTINE  faz uma explanação, apresentando fotos do que foi aprovado e 134 
executado em partes; do que foi aprovado e não executado e também diz que 135 
procurou colocar na medida do possível os valores aproximados no plano de obras 136 
e realizações para o exercício 2017; o Presidente esclarece que foi apresentado ao 137 
conselho para autorização de elaboração do projeto, para construção dos novos 138 
vestiários e assim que o projeto estiver finalizado,  serão feitos orçamentos e 139 
licitações para aprovação  e  sua execução. O Presidente da Mesa HERIBERTO 140 
POZZUTO  apresenta o Diretor de Obras EVANDRO TANSINI, e também o 141 
Presidente OSVALDO SEROTINE  cita e apresenta a Diretora de Capoeira 142 
ELISIANE e o Diretor de Futebol DENILSON; após, continua sua explanação, 143 
esclarece  sobre o desassoreamento do lago; da elaboração do parque aquático da 144 
piscina aquecida, comentando que há um número aproximado de 500 pessoas na 145 
lista de espera e com certeza no momento oportuno teremos que tomar uma decisão 146 
sobre esse problema; fala também da necessidade de informatização e 147 
licenciamento de softwares; da revitalização do parque aquático, melhorias nas 148 
piscinas, toboáguas, mesas, cadeiras, guarda-sol, para melhorar e deixar tudo mais 149 
moderno e atrativo; comenta também sobre a elaboração do projeto da reforma da 150 
entrada social e secretaria, diz que precisa ser mais organizada e dar mais 151 
privacidade aos funcionários que trabalham atualmente, como FINANCEIRO  e 152 
RH. O Presidente OSVALDO SEROTINE esclarece ao conselheiro ADRIANO 153 
que uma pessoa ofereceu a elaboração do projeto dos vestiários em troca de 154 
divulgação; o Presidente ainda enfatiza ao Diretor de Obras Engenheiro 155 
EVANDRO, que a conselheira ADRIANE se coloca à disposição para colaborar. 156 
Ato continuo,  o Presidente OSVALDO SEROTINE   fala da troca de cobertura 157 
da academia, já recebeu vários vídeos onde foi registrado que após chuvas há 158 
alagamentos dentro, existe também problemas com a temperatura no ambiente, 159 
precisaria trocar as telhas que já estão velhas, e se não for o suficiente, trocar janelas   160 
pelo modelo de correr, tudo isso prejudica as aulas e saúde dos associados, foi 161 
colocado também no plano de obras, a troca de piso, mas não é prioridade, e sim o 162 
telhado; continuando, fala sobre a  troca de lâmpadas por LED, nas quadras 163 
poliesportivas, igual as quadras de tênis, pois houve redução de consumo de energia 164 
e melhorou muito a iluminação,  diz que  já está havendo substituições nos locais 165 
conforme as lâmpadas vão queimando; fala também da troca dos pisos no acesso as 166 
salas de atividades, do ginásio, que estão soltos, quebrando; esse serviço e outros 167 
poderão serem feitos pelos próprios funcionários; algumas obras por questão de 168 
segurança e exigência de qualificações, como o teto da academia, os funcionários 169 



 
 

não farão. O Presidente OSVALDO SEROTINE  fala também sobre a necessidade 170 
de instalação de cobertura na lateral do Ginásio Esportivo, onde esse espaço está 171 
sendo usado para guardar materiais, essa cobertura seria feita com a reutilização de 172 
uma cobertura que não é mais utilizada na área externa da antiga sala do Spinning, 173 
não ficaria caro; e para finalizar o Presidente  OSVALDO SEROTINE  fala da 174 
revitalização na área dos quiosques e instalação de guias; a idéia é padronizar o 175 
tamanho, mesas dos quiosques e a colocação de churrasqueiras novas, forno e 176 
freezer em todos, e colocação de guias para que os associados saibam a limitação 177 
das áreas, caminhos, sabendo onde é o local apropriado de pisar, respeitando o 178 
gramado e plantas. O Diretor de Obras EVANDRO TANSINI pede a palavra para 179 
esclarecer alguns itens: quando esses planos de obras forem aprovados, poderá ser 180 
aberto prazo, para associados profissionais na área que se interessarem, 181 
apresentarem croquis; depois da definição, será apresentado ao conselho um projeto  182 
arquitetônico e executivo contendo todo memorial descritivo para orçamento da 183 
obra; o Diretor de Obras fala também sobre a cobertura da academia, diz que 184 
verificou pessoalmente e constatou realmente a necessidade da troca de telhas, com 185 
empresa especializada para maior segurança. O conselheiro CLAUDINEI 186 
PARANHOS faz uma colocação sobre o item elaboração e projeto dos novos 187 
vestiários, diz que precisa ter coerência e antes de fazer qualquer coisa, verificar 188 
com certeza o que se quer fazer. A conselheira CARMEM LILIAN sugere que 189 
seja priorizado o que foi aprovado e não feito desde 2011, visto o que é emergencial; 190 
sugere também parcerias com patrocinadores e associados, pois atualmente a 191 
situação financeira é difícil. A conselheira ADRIANE comenta sobre a falta de 192 
equipamentos de segurança dos funcionários e também pessoas terceirizadas, já 193 
presenciou várias vezes, chamando a atenção. O Presidente OSVALDO 194 
SEROTINE diz que ele acompanhou funcionários em obras e estavam utilizando 195 
equipamentos de segurança apropriado, o funcionário que não usa, age por si. O 196 
conselheiro ADEMIR ROSSI concorda com a substituição das lâmpadas por LED, 197 
diz que a economia é significativa, e que no futuro o ideal será energia solar, sugere 198 
também ao Diretor de Obras verificar a possibilidade da colocação de cisternas para 199 
reutilização de água, por exemplo, rega das plantas. O conselheiro ADRIANO DA 200 
CRUZ, solicita que todo o projeto apresentado ao conselho, seja na integra, valor 201 
total da obra. Para que se tenha uma visão do projeto como todo e não “fatiado”. A 202 
conselheira ELISIANE acha importante antes de se elaborar e construir um projeto, 203 
consultar opinião, sugestões de pessoas que utilizam o espaço; fala também da 204 
necessidade de reforma do ginásio e da preocupação com a segurança de alguns 205 
locais onde são guardados materiais, mas que são de acesso às pessoas, 206 
principalmente crianças; a conselheira ainda sugere uma revisão nos itens que não 207 
foram realizados desde 2011, se há necessidade ou não de fazer, pois podem estar 208 
desatualizados. O conselheiro PEDRO POZZUTO comunica a todos que enviou 209 
proposta de emenda à Diretoria referente à porcentagem de verba reservado para 210 
vestiário, mas após conversa que teve com o Presidente OSVALDO SEROTINE, 211 
retira a sua proposta. O Presidente agradece, e esclarece que o desejo da atual 212 



 
 

Diretoria é de no final do mandato, poder entregar aos associados a obra dos novos 213 
vestiários O plano de Realizações para o exercício de 2017, o qual passa a fazer 214 
parte dessa ata, é o seguinte: PLANO DE OBRAS APROVADOS E 215 
EXECUTADOS  1- Padronização dos Portões 50%, 2- Projeto e Execução da 216 
Rede de Esgoto 70%, 3- Revitalização de Pisos e Passeios 60%. PLANO DE 217 
OBRAS APROVADO E NÃO EXECUTADO 1- Aquisição de Gerador,  2- 218 
Adequação para salas de Atividades ex-Sauna Feminina, 3- Aquisição de 219 
Ombrelone para o Parque Aquático, 4 -  Aquisição de Veículo ( troca ),  5- 220 
Aquisição novos Filtros para Piscina,  6- Arquibancada para Quadras de tênis 221 
1 e 2 do Tênis, 7- Climatização da Academia 8- Compra de Tatames p/ sala de 222 
Judô, 9- Construção de Novos Quiosques, 10- Construção de Praça com Piso 223 
Drenante, 11- Máquinas, Motores, Bombas, Catracas, Câmaras, M. Utensílios 224 
etc.  , 12- Melhorias nas áreas de acessibilidade e Rampa da Academia,  13 – 225 
Muro no entorno do Clube , 14-  Projeto Isolamento Acústico do Salão de 226 
Festas,  15- Projeto de Climatização da Academia, 16- Reforma dos Quiosques, 227 
17- Reforma Pisos Banheiros e Bar do Ginásio   PLANO DE 228 
REALIZAÇÃOES E OBRAS PARA O EXERCICIO DE 2017 1- Aquisição de 229 
Equipamentos para a Academia, 2- Elaboração do Projeto para construção 230 
dos Novos Vestiários,  3- Desassoreamento do Lago, 4- Elaboração do projeto 231 
para Expansão do Parque de Piscinas Aquecida, 5- Informatização e 232 
Licenciamento de Software, 6- Revitalização do Parque Aquático  com 233 
Instalação de Cogumelos ou similar, 7- Elaboração do Projeto para Reforma 234 
da Entrada Social e Secretaria, 8- Troca da Cobertura da Academia, 9- Troca 235 
de Pisos da Academia e Instalação de Janelas de Correr, 10- Iluminação de 236 
LED nas Quadras Poliesportivas, 11- Troca e Instalação de Pisos de nos 237 
Acessos às Salas do Ginásio e Mezanino , 12- Instalação de Cobertura na 238 
lateral do Ginásio. 13- Revitalização nas áreas dos Quiosques com instalação 239 
de Guias. Ato continuo o Presidente da Mesa HERIBERTO POZZUTO, coloca 240 
em votação o item d) da ordem do dia, o qual foi aprovado pelos os presentes com 241 
1 (um) voto de abstenção.  Dando sequência à reunião o Presidente da Mesa passa 242 
ao item e) da ordem do dia; Assuntos gerais, lembrando que temos acordados o 243 
limite  para finalização   às 22,00, e passa a palavra à conselheira JOSELENE que 244 
registra ocorrência de 2016, na categoria de futebol menores; salienta que devemos 245 
valorizar nossos associados, que se sentiu envergonhada em campeonatos externos 246 
e que equipes mais carentes sempre se apresentavam com uniformes novos 247 
enquanto que o country Club há 4 anos utiliza o mesmo uniforme, acrescenta que 248 
os manequins estão dispares; que comprou  um shorts e meias   novas para seu filho 249 
usar. Protesta, e enfatiza que devemos valorizar os associados principalmente as 250 
crianças. O conselheiro ALEXANDRE MANARINI sugere que seja construída 251 
uma passarela para acesso da escada do campo 01 à passarela já existente, 252 
interligando as passarelas, assim, oferecendo maior segurança aos associados.  O 253 
conselheiro ADRIANO, solicita que na pauta da próxima reunião seja incluída o 254 
assunto Projeto Vôlei afim de que possamos dirimir sobre sua continuidade. O 255 



 
 

Diretor de Obras EVANDRO TANSINI, esclarece que para projetos e construção 256 
há normas técnicas que a rigor serão todas cumpridas, na sua execução. Lembra que 257 
não temos espaços para crescimento horizontal há de se pensar que em projetos 258 
verticais para tanto as obras precisão ser projetadas para este fim. Com relação à 259 
segurança do trabalho esclarece devemos estar atentos ao uso dos equipamentos 260 
(EPI”s) e que o treinamento para funcionários é essencial. Esclarece ainda que a 261 
valorização do Country há de se começar pelo associado; que clubes coirmãos já 262 
declararam que nossas estruturas são superiores, que precisam, sim, cuidados por 263 
nosso tempo de atividade. Solicita, que todos devemos defender e valorizar o 264 
Country. Com relação ao futebol, esclarece que foi diretor da categoria menores por 265 
um ano e meio, e que os uniformes estão em condições de uso; apesar de já terem 266 
três anos.  Sempre tivemos o cuidado de levar nos jogos, uniformes reserva para 267 
trocas e sempre acompanharam os materiais para troca como shorts e meias. 268 
Esclareceu ainda que presidiu reunião com o Pais de Alunos, estes preferiram 269 
BRINDES para as crianças, preterindo novos uniformes.  Em seguida o 270 
Coordenador DECIO ZENONE, faz uso palavra e esclarece que o Country Club a 271 
cada jogo leva as camisas, e que shorts e meias ficavam a cargo dos Pais; isto foi 272 
acordado em reunião com todos os Pais, ainda ficou acertado que quando as meias 273 
ou shorts rasgavam ou desgastavam, os pais comunicariam os professores durante 274 
os dias do treino para reposição, sendo desta forma de responsabilidade dos pais 275 
solicitação da troca dos uniformes sem condições de uso. O Coordenador esclarece 276 
ainda a pedido do Presidente OSVALDO SEROTINE, as providencias para 277 
eliminarmos a lista de espera; como por exemplo o aproveitamento e 278 
remanejamento de salas para atividades. Esclarece ainda sobre as demais atividades 279 
com lista de espera; que ainda não conseguimos contemplar todos nos horários 280 
desejados, mas que estamos caminhando a cada dia para superar as necessidades do 281 
associado. O conselheiro APARECIDO CARLOS faz uso da palavra para se 282 
desculpar com a qualidade do som apresentado no Réveillon; esclarece que no 283 
nosso Ginásio é difícil fazer som; que acústica requer cuidados técnicos e solicita 284 
que pensemos uma solução para o problema. Convida a todos para participarem do 285 
carnaval retro e sugeri que seja resgatada a revista Country. O Presidente a Mesa 286 
HERIBERTO POZZUTO, antes de encerar a reunião solicita a todos que façamos 287 
um minuto de silêncio pelo passamento do associado WAGNER SARAIVA.  Em 288 
seguida encerra a reunião às 22h10m agradecendo a presença de todos. Eu, RUI 289 
RODRIGUES SARTINI, primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai 290 
assinada por mim, e também pelo Presidente da Mesa HERIBERTO POZZUTO, 291 
a qual submete à apreciação de todos. Aos dezessete dias de fevereiro de 2017. Ass. 292 
_____________________________________ RUI RODRIGUES SARTINI 293 
Primeiro Secretário e Ass. ___________________________________ 294 
HERIBERTO POZZUTO Presidente do Conselho Deliberativo. 295 


