
 
 
 

ATA DA 282ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 19h30m, em 1 
sua sede social, nas dependências do Ginásio Social na Sala do Auditório 2 
Alduino Zini, e em segunda convocação às 20h, com a presença de 26 (vinte e 3 
seis) Conselheiros, CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS, JULIANA DE 4 
BRITO SARAIVA, PEDRO LUIZ POZZUTO, ADRIAN ROBERTO 5 
CHIMINAZZO, ANTONIO AP. B. PRADO, ANDRE LUIZ DA SILVA 6 
PINTO, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, EDGARD GIAMPAOLI, 7 
RENATO LUIZ, LUIS ANTONIO SANTUCCI, JOSÉ CARLOS 8 
SARTORI, VALDIR GARCIA, ROGERIO BUENO DA SILVA, RUI 9 
RODRIGUES SARTINI, ADRIANO CUSTODIO DA CRUZ, ADRIANO 10 
C. TONON, CLAUDIO R. GRIGOLON, CLAUDINEI PARANHOS, 11 
GUSTAVO H. TENARI MOYSES, HERIBERTO POZZUTO, AMAURI 12 
ZANINI LUNA, ADEMIR JOÃO ROSSI, PAULO R. G. RANDO, 13 
WALDENILSON R. DE SOUSA, JOSE CARLOS G. DA SILVA, 14 
CLAUDIR GONÇALVES DE SOUZA  e 07 (sete) convidados, a seguir  15 
EVANDRO TANSINI, OSVALDO SEROTINE, AILTON TORDIN, 16 
MOYSES A. MOYSES, ERICA OLIVERO, JOÃO AITA SOBRINHO, 17 
ANDRÉ LUIZ ASTOLFI DOS SANTOS,  conforme assinaturas no Livro nº 18 
06 "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 03 (três) anverso e 03 (três) verso.  19 
O edital foi publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 04 de agosto de 20 
2017, na página DIVERSOS B7 e afixado em todos os quadros de avisos do 21 
clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata 22 
281º da Reunião Ordinária, b) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete do 2º 23 
Trimestre 2017, encerrado em 30/06/2017, c) Leitura, Apreciação e Votação da 24 
Proposta de Emenda Orçamentária para Revitalização do Parque Infantil. 25 
Complementando o Plano de Obras e Realizações de 2017, d) Leitura, 26 
Apreciação e Votação do projeto para Construção dos Novos Vestiários, e) 27 
Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa PEDRO LUIZ POZZUTO 28 
cumprimenta a todos conselheiros e conselheiras, inicia a reunião estipulando 29 
término para às 22h; item a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata 281º da 30 
Reunião Ordinária, em apreciação, o conselheiro ANDRE PINTO solicita 31 
correção nas linhas 61,62 da ata 281º, onde deva constar na fala do conselheiro, 32 
que  não estava acionando o clube e sim pedindo a aplicação do artigo 83 do 33 
Estatuto Social e Regimento Disciplinar; o Presidente da Mesa PEDRO coloca 34 
em votação, aprovada com a ressalva do conselheiro ANDRÉ PINTO. O 35 
secretário HERIBERTO faz a leitura do expediente, proposta de emenda; 36 
autorização participação da Diretoria Executiva e convidados; convite da 37 
Diretora Social para os próximos eventos; justificativa de falta do conselheiro 38 
NELSON VICENTINI. O Presidente da Mesa PEDRO passa  para o item b) 39 



 
 

Leitura, Apreciação e Votação do Balancete do 2º Trimestre 2017 encerrado em 40 
30/06/2017; o Presidente Executivo OSVALDO diz que foi um trimestre difícil 41 
com muitas manutenções, o lema agora é fazer mais por menos, algumas 42 
manutenções poderão ser feitas pelos próprios funcionários e outras haverá 43 
necessidade de contratar; as contas, salários, impostos estão todos pagos e não 44 
temos problemas com o caixa; temos que continuar trabalhando dessa forma 45 
esperando e contando  com apoio do conselho. O secretario HERIBERTO lê e-46 
mail do conselheiro NELSON onde faz uma observação referente as contas, 47 
elogiando a Diretoria Executiva por estar com a manutenção credora tendo uma 48 
excelente reserva patrimonial, concorda também com a complementação do 49 
plano de obras e espera adorar o projeto dos novos vestiários e um futuro projeto 50 
da secretaria. O Presidente da Mesa PEDRO coloca o item b) em votação, 51 
aprovado por unanimidade. Na sequência, passa para item c) Leitura, Apreciação 52 
e Votação da Proposta de Emenda Orçamentária para Revitalização do Parque 53 
Infantil. Complementando o Plano de Obras e Realizações de 2017; o Presidente 54 
Executivo OSVALDO explica que os 2 (dois) parques estão sempre em 55 
manutenção, mas não é suficiente, por serem velhos; havendo necessidade de 56 
novos brinquedos, onde seriam substituídos aos poucos, se possível que fosse 57 
aprovado para podermos pesquisar, fazermos mais orçamentos e presentear no 58 
dia 22 outubro, na Festa das Crianças. O custo aproximado será de R$55.000,00 59 
conforme já apresentado em um primeiro orçamento.  O conselheiro ADRIAN 60 
diz que o problema maior em relação ao parque é quando ocorre eventos no 61 
Ginásio, pois não há isolamento de acesso ao parque para crianças maiores de 62 
14/15 anos. O Presidente Executivo OSVALDO esclarece que é uma situação 63 
difícil por se tratar de crianças, mas que realmente há necessidade de colocar 64 
seguranças no parque quando tiver eventos no ginásio. O conselheiro 65 
CLAUDIO GRIGOLON comenta que não sabia sobre a proposta da compra 66 
de novos brinquedos, mas é aceitável, diz ainda que a preocupação maior é em 67 
relação as más condições dos brinquedos atuais. O Presidente Executivo 68 
OSVALDO afirma que alguns reparos já estão sendo feitos, inclusive o foguete 69 
será retirado e não mais utilizado, mas preservado pois faz parte da história do 70 
clube, balanços apropriados para bebês também; e até o dia da festa das crianças 71 
o parque estará com novos brinquedos, mais seguro; o Presidente OSVALDO 72 
termina solicitando que o conselho pode ajudar observando algo inadequado, 73 
que precise de reparo. A conselheira CARMEN LILIAN ressalta que o parque 74 
está com problema de formigas e deve ser resolvido; diz que a mesa do conselho 75 
solicitou que em todas as reuniões sejam feitas explanações com fotos ou filmes 76 
mostrando para todos conselheiros a real situação do local e a necessidade do 77 
projeto. O Presidente OSVALDO diz que o objetivo é deixar o parque novo, 78 
seguindo a mesma linha de material, madeira e plástico que o presidente 79 
CLAUDINEI já colocou no parque. O conselheiro ADEMIR ROSSI acha que 80 
o mais importante é seguirmos as normas de segurança. O Presidente da Mesa 81 



 
 

PEDRO coloca o item c) em votação, que foi aprovado por unanimidade, 82 
PEDRO complementa dizendo também que esse é o caminho certo, a Diretoria 83 
está no dia a dia, identifica uma obra reivindicada e traz ao conselho para 84 
aprovação, e em seguida inclui como emenda no plano de obras. O Presidente 85 
da Mesa PEDRO passa para item d), esclarece que será projetado e justificado 86 
ao conselho o passo a passo da obra dos novos vestiários; nesse momento precisa 87 
ser aprovado o projeto arquitetônico, depois o projeto estrutural e após isso 88 
haverá licitação, passando o valor aproximado e o pagamento não será à vista; 89 
convida a arquiteta ERICA para apresentar o projeto e o diretor de obras 90 
Engenheiro EVANDRO para auxilia-la tecnicamente. A Arquiteta ERICA, 91 
inicia dizendo que o projeto fora feito com carinho e contemplará:   crianças, 92 
mulheres a família e portadores de necessidades especiais. A convidada e 93 
arquiteta ÉRICA faz explanação do projeto. O conselheiro ANDRÉ PINTO faz 94 
alguns comentários sobre o projeto, sugerindo melhorias principalmente nos 95 
banheiros para necessidades especiais. O Diretor de Obras EVANDRO também 96 
faz uma explanação do projeto. O conselheiro CLAUDIO GRIGOLON diz que 97 
não se pode tratar a cozinha da lanchonete como restaurante, sugere algumas 98 
alterações em relação a lanchonete e banheiro para pessoas com necessidades 99 
especiais, e parabeniza o projeto. O Diretor de Obras EVANDRO diz que é 100 
apenas um croqui, mas no dia a dia será adequado de acordo com as 101 
necessidades. O conselheiro AMAURI LUNA diz que apresentação do projeto 102 
em 3D seria ideal para melhor entendimento, fica em dúvida em relação as 103 
quadras poliesportivas e também no tamanho da área das mesas na lanchonete. 104 
O diretor de obras EVANDRO explica que o projeto em 3D exige maior tempo 105 
e custo, a princípio a apresentação é através de croquis, podendo ocorrer alguns 106 
ajustes a partir da aprovação; que as imagens do projeto serão divulgadas aos 107 
associados. O conselheiro AMAURI LUNA pergunta se aprovação pode ocorrer 108 
em outro momento, quando o projeto estiver em 3D. O Presidente Executivo 109 
OSVALDO esclarece que precisamos de celeridade na aprovação e que uma 110 
apresentação em 3D retardaria o cronograma traçado inicialmente; além de gerar 111 
ainda mais custos. O conselheiro CLAUDIR diz que o projeto é muito 112 
importante para o clube e também ajudará o espaço da lanchonete, e melhorará 113 
o atendimento aos associados, parabeniza aos idealizadores do projeto. O 114 
conselheiro ADRIAN pergunta se o projeto será feito em partes onde a 115 
prioridade inicial seria o piso; e como ficará as atividades e o lazer dos 116 
associados durante a reforma; finaliza elogiando e parabenizando o projeto.  O 117 
Presidente Executivo OSVALDO explica que nessa fase inicial, piso inferior, 118 
acontecerá em seu mandato e a outra fase, piso superior, ficará para o próximo 119 
Presidente; acredita também que não haverá problemas em relação as atividades, 120 
principalmente para o futebol, haverá uma adequação. A conselheira CARMEN 121 
LILIAN pergunta sobre a localização banheiro feminino, ambulatório. A 122 
arquiteta ÉRICA faz uma nova explanação tirando as dúvidas. A conselheira 123 



 
 

CARMEN LILIAN parabeniza o projeto e o Presidente OSVALDO, continua 124 
lembrando que em 2011/2012 houve um projeto com essa mesma finalidade 125 
aprovado pelo conselho mas não executado devido ao valor alto na época; 126 
pergunta também se haverá aumento na taxa de expansão e melhorias devido ao 127 
projeto. O Presidente OSVALDO informa que tem-se um valor aproximado, 128 
mas prefere evitar falar em valores nesse momento para não comprometer, só 129 
depois de pronto o projeto estrutural e o valor definido, poderá saber a 130 
necessidade ou não do aumento na taxa de expansão e melhorias. O conselheiro 131 
ROGERIO parabeniza a Diretoria pela iniciativa, a ERICA e JOÃO AITA 132 
pela doação do projeto; e considera muito importante que os associados 133 
valorizem e se sintam prazerosos em frequentar o clube, a Diretoria pode contar 134 
com seu apoio. O conselheiro ANDRÉ PINTO pergunta em relação aos 135 
armários dos vestiários, se continuarão da mesma forma, escolha de armário e 136 
pagamento mensal. O conselheiro CLAUDINEI PARANHOS parabeniza a 137 
empresa PORTALE pelo projeto, comenta que não entendeu a viabilidade do 138 
vestiário para visitantes, esse espaço poderia ser melhor utilizado. O problema 139 
de banhos no vestiário masculino em períodos de campeonatos, pode ser 140 
resolvido com intervalos de 15 minutos entre os jogos, diz também que o projeto 141 
do segundo piso poderia ser utilizado para academia, pois em alguns horários 142 
está no limite de frequência. O Presidente Executivo OSVALDO disse que 143 
referente aos vestiários masculinos, foi pensado na questão de segurança, 144 
separação entre jovens e adultos. O conselheiro VALDIR GARCIA parabeniza 145 
o Presidente OSVALDO pela ousadia e diz que o associado sabe quem faz; em 146 
relação ao projeto acha que poderá ocorrer mudanças durante a execução, 147 
considera importante a opinião do CLAUDIR, lanchonete e também do 148 
enfermeiro IRINEU, ambulatório; finaliza parabenizando e agradecendo a 149 
ERICA, JOÃO AITA e EVANDRO pela doação do projeto. O Presidente da 150 
Mesa PEDRO coloca em votação o item d) o qual foi aprovado por 151 
unanimidade; em seguida o Presidente executivo OSVALDO diz que todos 152 
poderão acompanhar o andamento da obra, o importante é iniciar. O Presidente 153 
da Mesa PEDRO antes de encerrar, convida a todos para próximo evento 154 
beneficente, Almoço Caipira, a conselheira Carmem Lilian está ajudando nas 155 
vendas de convites; esclarece que nas reuniões do conselho, procurará deixar os 156 
conselheiros mais livres nas suas falas,  duvidas  e explanações;  contudo   os 157 
assuntos gerais poderão  ficar prejudicado ou até antecipados;  devido ao tempo 158 
de reunião proposto;  por esse motivo,  encerra a reunião dispensando o item e), 159 
Assuntos Gerais,  caso alguém queira pronunciar   algo poderá encaminhar via  160 
e-mail. O conselheiro ANDRÉ PINTO solicita que o Presidente da Mesa 161 
PEDRO leia o requerimento para ciência dos conselheiros referente as medidas 162 
tomadas para resgatar sua moral, dignidade, pela discriminação que sofreu; para 163 
que não digam que está processando o clube, esse requerimento faz parte de sua 164 
defesa; não está cobrando respostas e sim seguindo conforme o estatuto. O 165 



 
 

Presidente da Mesa PEDRO diz que não há necessidade de passar aos 166 
conselheiros nesse momento, considera que existe outros órgãos competentes 167 
para analisar, como Comissão Disciplina; em seguida pergunta ao Presidente 168 
Executivo OSVALDO qual foi o resultado da pesquisa feita entre os 169 
conselheiros referente ao melhor dia na semana para as reuniões de conselho, 170 
terças ou sextas. O Presidente OSVALDO diz que houve empate, mas explica 171 
que reuniões agendadas as terças acarretará muitos problemas face a utilização 172 
do espaço no mesmo dia para aulas do Karatê e no salão de festas, aulas de Mix 173 
Training, ocasionando muitas reclamações dos associados, por conta de 174 
cancelamento de aulas pagas e ou remanejamento   de local.  Às sextas feiras 175 
isso não acontece; uma vez que anteriormente houve planejamento e a sala não 176 
é utilizada para aulas; sugere que os conselheiros reavaliem esse problema. O 177 
Presidente da Mesa PEDRO diz que considerará as observações, e encerra a 178 
reunião às 22h01m agradecendo a presença de todos. Eu, HERIBERTO 179 
POZZUTO, primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por 180 
mim, e também pelo Presidente da Mesa PEDRO LUIZ POZZUTO, a qual 181 
submete à apreciação de todos. Aos vinte e dois dias de agosto de 2017. Ass. 182 
_________________________________________ HERIBERTO POZZUTO 183 
Primeiro Secretário e Ass. ___________________________________ PEDRO 184 
LUIZ POZZUTO Presidente do Conselho Deliberativo. 185 


