
 
 
 
 
 

 
 

ATA DA 280ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos vinte e seis dias do mês de maio 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 31 (trinta e um) Conselheiros, 3 
HERIBERTO POZZUTO, PAULO R. G. RANDO, GIL STELVIO P. 4 
GARCIA, RUI RODRIGUES SARTINI, CLAUDINEI A. G. OLIVEIRA, 5 
PEDRO LUIZ POZZUTO, JOSELENE SILVA DE SOUSA, ANDRÉ LUIZ 6 
SILVA PINTO, ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA JR., DAVISTON 7 
MORASI, VALDIR GARCIA, LUIS SANTUCCI, AMAURI Z. LUNA, 8 
ADAUTO CORREA MARTINS, JUVENAL FONSECA LAGO, NELSON 9 
VICENTINI, CLAUDINEI PARANHOS, JULIANA DE BRITO SARAIVA, 10 
RITA DE CASSIA ASTOLFI, CARMEN LILIAN M. CALÇAS, CLAUDIR 11 
GONÇALVES DE SOUZA, WALDENILSON ROBERTO SOUSA, 12 
ELISIANE JULIATO M. COSTA, EDUARDO CORTADO MACEDO, 13 
MARIO ACACIO  DE FREITAS, ALEXANDRE ROBERTO  MANARINI, 14 
ROBERTO KAZUHIRO KUBO, TIAGO DOS SANTOS, ADRIANO 15 
CARDOSO TONON, ADEMIR JOÃO ROSSI, FERNANDO LAURENCIO  16 
SILVEIRA,  e 08 (oito) convidados, a seguir  OSVALDO SEROTINE, DECIO 17 
ZENONE JR., ANDRÉ LUIZ ASTOLFI DOS SANTOS, EVERTON 18 
MONTEIRO, AILTON D. TORDIN, LUCINETE CALVI, DANIEL 19 
MOURA, DENILSON DA SILVA, conforme assinaturas no Livro nº 06 20 
"REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 01 (um ) anverso e 01 (um) verso. O 21 
edital foi publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 12 de maio de 2017, na 22 
página DIVERSOS B10 e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a 23 
seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata 278º da Reunião 24 
Extraordinária e Ata 279º da Reunião Ordinária anteriores, b) Leitura do 25 
Expediente, c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete do 1º trimestre 2017 26 
encerrado em 31/03/2017, d) Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa 27 
HERIBERTO POZZUTO agradece a presença de todos e inicia a reunião 28 
sugerindo que o horário de término seja as 21h00; apresenta e dá boas vindas ao 29 
novo conselheiro ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA JR., e também solicita a 30 
todos um minuto de silencio em respeito ao falecimento da mãe do conselheiro 31 
Amauri Luna e do irmão do conselheiro Moysés A. Moysés. Na sequência, passa 32 
para item a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata 278º da Reunião Extraordinária 33 
e Ata 279º da Reunião Ordinária anteriores, o conselheiro ANDRÉ PINTO solicita 34 
correção na Ata 279º linhas 123 e 124, onde deixou de constar a expressão “...sendo 35 
que entre os conselheiros que votaram contra…” A ata 279ª passa a ter a seguinte 36 
redação: “SENDO QUE ENTRE OS CONSELHEIROS QUE VOTARAM 37 
CONTRA ESTÃO; ANDRÉ PINTO, RITA ASTOLFI, CARMEM LILIAN e 38 
NELSON VICENTINI, sendo o voto de abstenção da Conselheira JULIANA 39 
“.  Após observações ambas a as atas foram votadas e aprovadas por unanimidade.   40 
O primeiro secretário RUI SARTINI, faz a leitura do oficio da Diretora Social 41 
LUCINETE CALVI referente convite de eventos programados para os meses de 42 
maio a agosto 2017; ainda no expediente, o Presidente da Mesa HERIBERTO 43 



 
 

comunica a todos que a data da próxima eleição de 1/3 dos conselheiros, será no 44 
dia 25 de junho, domingo, cuja às inscrições deverão ser feitas até dia 11 de junho; 45 
em seguida cita os nomes dos conselheiros com interesse na reeleição, são eles: 46 
ADAUTO MARTINS, CARMEN LILIAN, DENÍLSON SILVA, EDUARDO 47 
CORTADO, GIL STELVIO, JOSÉ CARLOS, JOSELENE, JULIANA 48 
SARAIVA, PEDRO POZZUTO, RITA ASTOLFI, ROBERTO KUBO, 49 
VALDIR GARCIA, WAGNER CERONI.  O Primeiro Secretario RUI lê o 50 
comunicado referente ao desligamento do conselheiro LUIZ FERNANDO 51 
AGUSTINI do Egrégio Conselho Deliberativo. Na sequência, o Presidente da 52 
Mesa HERIBERTO convida para compor a mesa o Presidente OSVALDO 53 
SEROTINE e os contadores AILTON e DANIEL; agradece também aos demais 54 
convidados presentes. O Presidente OSVALDO SEROTINE diz que a Diretoria 55 
está contente com o resultado, agradece o empenho dos Diretores, cada um na sua 56 
área equacionando com muito zelo para melhorar o orçamento. O country está 57 
conseguindo se manter com as contas todas em dia, as atividades todas em 58 
andamento, algumas modalidades participando de campeonatos, novas salas. Com 59 
o exercício diário na contenção de despesas, monitorando mês a mês, 60 
conseguiremos cumprir orçamento; e sempre que ocorrer algum percalço, o 61 
conselho poderá ajudar a encontrar soluções; solicita a todos que aprovem as contas 62 
da Diretoria. O Presidente do Conselho apresenta a todos, as novas medalhas que 63 
serão utilizadas na premiação de todas as modalidades esportivas. Em Seguida o 64 
Presidente da Mesa passa a palavra ao Conselheiro NELSON VICENTINI que 65 
reforça as palavras do presidente OSVALDO; esclarece que não tem o que falar do 66 
balanço e que o saldo em caixa é muito bom neste momento, encerra se colocando 67 
à disposição para ajudar.  O Conselheiro PAULO RANDO parabeniza a diretoria 68 
pelas inaugurações das novas salas e redução das filas de espera, e considera que o 69 
balanço está dentro dos critérios contábeis e está de acordo com o que está sendo 70 
apresentado; apenas por curiosidade, questiona sobre o que significa processos 71 
apontados nos créditos a receber. O Presidente esclarece que se refere a deposito 72 
judicial do processo do vizinho que reclamou anteriormente do barulho. O Ex-73 
Presidente CLAUDINEI PARANHOS, parabeniza a diretoria executiva pelos 74 
trabalhos realizados e também a Diretora Social LUCINETE CALVI pelo evento 75 
Carnaval e pelo Evento Noite da Mama, reitera que o evento esteve muito bom com 76 
ótima alimentação feita com carinho pelas colaboradoras e solicita a todos os 77 
conselheiros que prestigiem os demais eventos do Clube. O Conselheiro PEDRO 78 
POZZUTO sugere que dúvidas existentes sejam enviadas por e-mail, com a 79 
finalidade de resolução das mesmas antes das reuniões. Sugere que a apresentação 80 
das despesas de Modalidades e Despesas Sociais, sejam apresentadas separadas. 81 
Ato contínuo, o Presidente da Mesa HERIBERTO POZZUTO solicita ao 82 
Segundo Secretario TIAGO DOS SANTOS que faça a leitura do parecer do 83 
CONSELHO FISCAL, em seguida coloca em votação o Balancete do Primeiro 84 
Trimestre, que é aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente OSVALDO 85 
SEROTINE, agradece a todos pelo voto de confiança e afirma que conta com todos 86 
para que em momentos de dificuldades, possamos juntos solucionar os problemas 87 
que por ventura surjam. Informa em primeira mão ao Conselho Deliberativo, sobre 88 



 
 

as alterações e mudanças feitas no Site do clube e solicita ao Diretores EVERTON 89 
e ao funcionário PAULO HENRIQUE que façam a apresentação. EVERTON 90 
inicia informando que sua grande preocupação é apresentar ao associado de forma 91 
clara e rápida, tudo que está acontecendo dentro do Clube, para isto conta com a 92 
colaboração de todos os diretores no que diz respeito em fluir as informações, para 93 
em seguida publicá-las, seja no SITE, como também na REVISTA ELETRONICA 94 
NATIVA. EVERTON, esclarece ainda, que com as novas tecnologias uma 95 
renovação do site se tornou necessária, e foi exatamente no que focamos, sendo que 96 
a Assessoria da Lógica Digital nos apoiou para que o nosso SITE de fato apresente 97 
um formato totalmente novo. O Conselheiro TIAGO, sugere destaques das 98 
atividades. O Conselheiro ADRIANO TONON, sugeri que o Twitter seja 99 
integrado ao Site; sugeri também que as notícias sejam compartilhadas com maior 100 
rapidez. A Conselheira ELISIANE preocupa-se com a exposição de fotos e 101 
questiona sobre o perigo desta divulgação. EVERTON esclarece que não vê 102 
problemas em fotos divulgadas, uma vez que ao publicá-las temos o cuidado de 103 
selecionar; que não vamos publicar fotos sensualizadas, por exemplo. O 104 
Conselheiro ANTONIO JUNIOR esclarece que tudo isto tem a haver com os 105 
direitos de imagem, e que no nosso caso não haverá este tipo problema. O 106 
Presidente da Mesa passa a palavra ao Presidente OSVALDO SEROTINE, que 107 
anuncia ao Conselho uma boa notícia; informa que o Country Club foi vencedor da 108 
Ação de Compensação Tributária do Sistema “S”; que após Transitado e Julgado o 109 
Clube recebera R$591.217,00; que deduzindo os honorários advocatícios e as 110 
custas do perito o Clube receberá R$449.335,00. OSVALDO esclarece que o 111 
pagamento do perito será feito no dia 30/05//2017; quanto aos honorários da 112 
advogada estamos negociando, e como de praxe nestes casos a possibilidade de um 113 
adiantamento por conta dos serviços que continuam sendo prestados por conta da 114 
advogada, Dra Aurélia. O Presidente da Mesa esclarece ser uma notícia boa e 115 
importante; importante porque no passado de cogitou-se que o clube teria errado 116 
em entrar com esta ação; que esta decisão é definitiva e que não cabe mais recurso. 117 
O Conselheiro NELSON VICENTINI esclarece que como Diretor de Sede da 118 
época, uma das exigências era que aplicássemos os recursos compensados no 119 
patrimônio. Finaliza dizendo que hoje se sentiu aliviado com o desfecho da Ação e 120 
feliz. Em seguida O Presidente HERIBERTO POZZUTO encerra a reunião às 121 
21h10m agradecendo a presença de todos. Eu, RUI RODRIGUES SARTINI, 122 
primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também 123 
pelo Presidente da Mesa HERIBERTO POZZUTO, a qual submete à apreciação 124 
de todos. Aos vinte e seis dias de maio de 2017. Ass. 125 
_____________________________________ RUI RODRIGUES SARTINI 126 
Primeiro Secretário e Ass. ___________________________________ 127 
HERIBERTO POZZUTO Presidente do Conselho Deliberativo. 128 


