
 
 
 

ATA DA 283ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 19h30m, 1 
em 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 35 (trinta e 3 
cinco) Conselheiros, CARMEN LILIAN M. CALÇAS, JULIANA DE B. 4 
SARAIVA, JESUS GARCIA, DAVISTON F. MORASI, JORGE LUIZ DE 5 
OLIVEIRA, ADRIANO C. CRUZ, KARINE BARBARINI DA COSTA, 6 
ANTONIO AP.B.PRADO, ROGERIO BUENO DA SILVA, GUSTAVO H. 7 
TENARI MOYSES, ELISIANE JULIATO M. COSTA, PEDRO LUIZ 8 
POZZUTO, HERIBERTO POZZUTO, ADRIAN R. CHIMINAZZO, 9 
RENATO LUIZ, NELSON VICENTINI, WALDENILSON R. SOUSA, 10 
LUIZ CARLOS COSTA, LUIS ANTONIO SANTUCCI, CLAUDIO R. 11 
GRIGOLON, TIAGO DOS SANTOS, JOSELENE S. SOUSA, JUVENAL 12 
F. LAGO, CLAUDINEI PARANHOS, GILMAR JOSE PAVAN, MARIO 13 
DE FREITAS, REGINALDO B. SOUZA, RUI RODRIGUES SARTINI, 14 
VALDIR GARCIA, FABRICIO LEITE BIZARRI, PAULO ROGERIO G. 15 
RANDO, ANDRE LUIZ DA S. PINTO, CLAUDIR G. DE SOUZA, 16 
ALEXANDRE R. MANARINI, MARCOS DE SOUZA TITO e 06 (seis) 17 
convidados, a seguir MOYSES A. MOYSES, OSVALDO SEROTINE, 18 
EVANDRO TANSINI, AILTON TORDIN, ANDRÉ LUIZ ASTOLFI DOS 19 
SANTOS, DECIO ZENONE JR., conforme assinaturas no Livro nº 06 20 
"REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 04 (quatro) anverso e 04 (quatro) 21 
verso. O edital foi publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 10 de 22 
novembro de 2017, na página DIVERSOS B9 e afixado em todos os quadros de 23 
avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: item a) Leitura, Apreciação e 24 
Votação da Ata da Reunião Anterior 282º, b) Leitura do Expediente, c) Leitura, 25 
Apreciação e votação do Balancete Financeiro e patrimonial do Terceiro 26 
Trimestre de 2017 encerrado em 30 de setembro Art.61 I-1, d) Leitura, 27 
Apreciação e Votação da proposta de resolução para inclusão de associado 28 
temporário conforme art. 4, IX do Estatuto Social, e) Leitura, Apreciação e 29 
Votação da Proposta de atualização das taxas mensais de modalidades Artigo 71 30 
– IV, f) Leitura, Apreciação, Votação e fixação dos valores dos títulos de 31 
Associados artigo 56 XII, g) Leitura, Apreciação e Votação da atualização das 32 
taxas Diversas de Utilização, h) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta 33 
Orçamentária e do Plano de Realizações e Obras para exercício de 2018, Art.71 34 
VI, i) Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa PEDRO POZZUTO 35 
cumprimenta a todos os conselheiros e destaca a presença de Gilmar, Claudinei, 36 
Nelson, Moyses, Heriberto e o Presidente Osvaldo, considera essa troca de 37 
experiência muito importante; inicia a reunião, item a) Leitura, Apreciação e 38 
Votação da Ata da Reunião Anterior 282º, aprovada por unanimidade. Na 39 



 
 
sequência, item b) Leitura do Expediente, o primeiro secretário HERIBERTO 40 
faz leitura do oficio da Diretora Social Lucinete Calvi, convidando o conselho a 41 
prestigiarem os eventos programados para os meses para o mês de dezembro 42 
2017, Festival de Dança nos dias de 7, 8, 9, 10 de dezembro às 20 horas no 43 
ginásio, o Réveillon a partir das 21 horas também no ginásio; lê também o oficio 44 
de autorização para que a diretoria executiva e os diretores adjuntos participem 45 
da reunião. O Presidente Executivo OSVALDO solicita a palavra para 46 
comunicar assinatura do contrato pré-hospitalar, do clube com a MEDICAR; no 47 
atendimento via fone, uma orientação já é passada pelo médico até chegar o 48 
resgate no local; o serviço já foi utilizado com um associado que se acidentou 49 
machucando a clavícula, o paciente é levado ao hospital mais próximo ou 50 
naquele que ele seja conveniado; a empresa contratada começará a ser paga em 51 
dezembro, o Presidente continua dizendo que vale a pena o serviço para um 52 
melhor atendimento, é uma precaução ao clube, cumprimento da lei. O 53 
conselheiro NELSON parabeniza por essa aquisição, e pergunta se o funcionário 54 
e enfermeiro, IRINEU, continua prestando o primeiro atendimento até chegar a 55 
UTI; o Presidente OSVALDO diz que sim. O Presidente da Mesa PEDRO 56 
POZZUTO passa para item c) Leitura, Apreciação e votação do Balancete 57 
Financeiro e patrimonial do Terceiro Trimestre de 2017 encerrado em 30 de 58 
setembro Art.61 I-1, o primeiro secretário HERIBERTO, faz a leitura do 59 
parecer favorável do CONSELHO FISCAL em reunião dia 9 de novembro de 60 
2017. O Presidente da Mesa PEDRO POZZUTO coloca o item em apreciação. 61 
A conselheira ELISIANE parabeniza o empenho e resultado positivo da receita 62 
dos eventos sociais. O conselheiro NELSON VICENTINI também parabeniza 63 
a atual administração, diz que apesar do momento difícil, o Presidente é 64 
experiente e conhecedor do estatuto e está conseguindo manter saldo positivo 65 
em caixa.  O Presidente Executivo OSVALDO diz que o momento é difícil mas 66 
de pé no chão, comenta sobre a Festa Havaiana onde a diretoria decidiu não 67 
realizar este ano, pois a frequência é baixa e não podemos correr risco, além 68 
disso por conta do processo em relação a barulho; diferente do Flasback que traz 69 
um número grande de pessoas e o resultado é excelente; mas conseguimos 70 
equilibrar as contas e nos meses de outubro, novembro, dezembro começa o 71 
verão e o associado que está atrasado paga mensalidade para poder frequentar o 72 
clube; agradece o apoio de todos. O Presidente da Mesa PEDRO POZZUTO 73 
coloca o item em votação, aprovado por unanimidade; continua a reunião e para 74 
um andamento mais rápido, passa para o item e) Leitura, Apreciação e Votação 75 
da Proposta de atualização das taxas mensais de modalidades Artigo 71 – IV. O 76 
Presidente Executivo OSVALDO explica que foi feito uma pesquisa  para 77 
nortear em relação ao preço das atividades em outras academias e clubes; a 78 
diretoria propõe de maneira mais justa possível fazer correção onde não penalize 79 
o associado que não utiliza com frequência, a proposta foi enviada a todos 80 
antecipadamente para análise e apoio para o cumprimento do orçamento nas 81 
necessidades reais do clube; comenta como exemplo a necessidade de pintura na 82 



 
 
academia, ginásio e almoxarifado; o problema sério que ocorreu com as trocas 83 
de pisos na piscina, onde não estava previsto no orçamento mas se fez necessário. 84 
A conselheira ELISIANE pergunta qual a diferença entre as modalidades para 85 
ter uma variação de valor. O Presidente Executivo OSVALDO responde que é 86 
levado em consideração o público, lista de espera para a atividade, que na 87 
verdade estamos fazendo apenas correção, é importante ressaltar que nós temos 88 
muitas atividades aqui no clube que não se paga; existe atividades que subsidiam 89 
as demais, é uma maneira de equilibrar as contas. O coordenador de atividades 90 
DECIO explica também que algumas modalidades têm grupos reduzidos, como 91 
no caso do Tênis no máximo seis alunos, quando outros coloca se até 20 alunos, 92 
isso acarreta um custo, grupos maiores, o rateio é melhor. O Presidente da Mesa 93 
PEDRO POZZUTO coloca o item e) em votação, o qual foi aprovado por 94 
unanimidade. Na sequência o Presidente da Mesa PEDRO passa para item h) 95 
Leitura, Apreciação e Votação da Proposta Orçamentária e do Plano de 96 
Realizações e Obras para exercício de 2018, Art.71 VI, onde será apresentado a 97 
proposta orçamentaria. O Presidente Executivo OSVALDO esclarece que temos 98 
um problema sério de vagas para piscina, temos 600 pessoas fazendo 99 
hidroginástica e 400 na lista de espera; só existe uma forma de resolver, construir 100 
outra piscina, ou retirar a rampa atual que ocupa 33% da piscina, colocaria duas 101 
raias e assim atender mais 300 pessoas; a intenção do projeto na época em 102 
relação a rampa, foi boa, mas não funcionou na prática, então temos a 103 
oportunidade de corrigir, pede o apoio do conselho na aprovação e execução da 104 
obras no período de férias; solicita aos convidados Alexandre, proprietário da 105 
Valinhos Piscinas, referência no mercado,  e o engenheiro Evandro, para 106 
explicarem os termos técnicos e materiais que serão utilizados nessa obra. O 107 
Presidente da Mesa PEDRO coloca em apreciação; o conselheiro DAVISTON 108 
considera de extrema importância esse projeto, mas pergunta em relação a 109 
garantia da estrutura na rampa que será alterada. O Presidente Executivo 110 
OSVALDO diz que realmente há risco de vazamentos, mas com nova tecnologia 111 
em PVC armado isso não acontecerá. O engenheiro EVANDRO que acompanha 112 
o projeto, explica que será feito o cálculo de peso de água, com isso a estrutura 113 
será reforçada para se manter a água que vai ser colocada; a empresa Valinhos 114 
Piscina também oferecerá o cálculo estrutural. O conselheiro ROGERIO 115 
pergunta qual a proporção de adequação entre retirar a rampa e prepará-la 116 
para revestimento vinifico em relação ao preço final, pois possivelmente vão ter 117 
que trocar lona, quanto tempo ela vai ter que te pagar para você investir 118 
novamente na lona. O Presidente Executivo OSVALDO diz que é por volta de 119 
R$65.000, num período de 20 anos. O conselheiro NELSON diz que é 120 
frequentador da piscina aquecida e considera a rampa inútil, é favorável ao 121 
projeto. O conselheiro GILMAR pergunta se aumentará consideravelmente a 122 
quantidade de água e também sobre o aquecimento. O empresário 123 
ALEXANDRE diz vamos ter um volume maior de água, mas 99% aquecimento 124 
se calcula pela área de superfície e não pelo volume de água. O conselheiro 125 



 
 
ADRIANO CRUZ diz que com o aumento no volume de água, por volta de 126 
50.000 litros, pergunta como será resolvido o aquecimento e filtro, pois isso é 127 
um problema, muita reclamação. O Presidente Executivo OSVALDO diz que 128 
esse problema será resolvido com aquisição de mais um filtro. O conselheiro 129 
TIAGO SANTOS comenta que haverá aumento de alunos, com isso, em 1 ano 130 
de arrecadação, aproximadamente, haverá recuperação dos gastos dessa obra. O 131 
Presidente Executivo OSVALDO concorda com o conselheiro. A conselheira 132 
CARMEN LILIAN diz a importância dessa obra, mas que os conselheiros 133 
precisam estar atentos com os gastos, pois já foi realizado outras reformas na 134 
piscina aquecida; pergunta qual a garantia da empresa que executará esse 135 
projeto. O empresário Alexandre diz que a garantia na estrutura é de 5 anos, e o 136 
PVC garantia do fabricante é de 10 anos. O Presidente OSVALDO agradece a 137 
presença do Marcos e Alexandre, continua explanação do item h), comentando 138 
as melhorias na academia, e sobre o problema de amônia no lago, diz também 139 
sobre a reforma dos vestiários com previsão de início no mês de abril; fala 140 
também da necessidade de um estudo para instalação lâmpadas LED no ginásio 141 
e salão de festas; talvez se faça uma simulação no campo society, seria o piloto 142 
para depois levar para o campo 1 e campo 2. O Presidente da Mesa PEDRO 143 
coloca em votação item h) Proposta Orçamentária; que foi aprovado por 144 
unanimidade. Na sequência passa para o item f) Leitura, Apreciação, Votação e 145 
fixação dos valores dos títulos de Associados artigo 56 XII. O Primeiro 146 
Secretario HERIBERTO faz leitura do oficio da Diretoria, proposta de 147 
alteração para venda de títulos conforme segue para o exercício de 2018, a 148 
proposta é de não reajustar o valor do título para venda mantendo o preço à vista 149 
de R$2.880,00 para pagamento à vista em 4 vezes aumentando ou R$3.168,00, 150 
onde o prazo atual de até 12 vezes para 24 vezes, comercialmente falando esta é 151 
a solicitação de muitos novos pretendentes associados, atualmente há 60 títulos 152 
para venda, na última campanha foram vendidos 27 de 40 títulos 153 
disponibilizados. O Presidente da Mesa PEDRO explica ao conselheiro LUIS 154 
SANTUCCI que por não ter enviado outra proposta antecipadamente, poderá 155 
justificar seu voto contrário. O administrador ROBERTO explica que o clube 156 
disponibiliza títulos à venda apenas para reposição. O Presidente da Mesa 157 
PEDRO coloca o item em votação, o qual foi aprovado, com a ressalva do 158 
conselheiro LUIS SANTUCCI justificando sua abstenção, ele é a favor de um 159 
item e contra outro. O Presidente da Mesa PEDRO continua passando para o 160 
item g) Leitura, Apreciação e Votação da atualização das taxas Diversas de 161 
Utilização, O Presidente Executivo OSVALDO explica que desde 2015 não há 162 
aumento nas taxas de locação ginásio e salão de festas, a proposta é corrigir em 163 
10% o valor que estava fixado desde 2015, portanto, já fazem 3 anos 164 
praticamente não tem aumento, acho que 10% está bem coerente e dentro da 165 
nossa realidade.  O conselheiro ROGÉRIO pergunta como está a procura para 166 
locações do Salão, pois a três anos atrás, por conta da economia, a procura não 167 
foi boa. O Presidente Executivo OSVALDO diz que houve uma melhora em 168 



 
 
2017, e as pré-reservas para 2018 também está melhor. O conselheiro 169 
ROGERIO ainda pergunta se os preços de locação do clube estão mais atrativos 170 
em relação ao mercado, o Presidente Executivo OSVALDO diz que sim. A 171 
conselheira ELISIANE sugere ter várias modalidades de locação, o preço de 172 
locação seria de acordo com o tipo de festa que o locatário faria. O salão de festas 173 
atualmente é um espaço que fica fechado, sem uso, e a manutenção é feita pelo 174 
próprio clube, portanto os associados é quem pagam, concorda que se deva ter 175 
aumento, mas com essa diferenciação. O Presidente da Mesa PEDRO coloca o 176 
item g) em votação, aprovado com 24 votos a favor.  E na sequência retorna para 177 
o item h) Leitura, Apreciação e Votação do Plano de Realizações e Obras para 178 
exercício de 2018, Art.71 VI. O Presidente Executivo OSVALDO faz uma 179 
explanação dizendo que foi encaminhado a todos para analise; foi feito um 180 
levantamento das contas até setembro e chegou-se no percentual de 8,33 % para 181 
reajuste, o orçamento está dentro da normalidade, nada absurdo nada 182 
inflacionado é a nossa realidade, o que precisamos para manter o clube bonito. 183 
O conselheiro NELSON pergunta sobre a votação, se serão separadas, 184 
manutenção e patrimonial, o Presidente da Mesa PEDRO diz que será apenas 185 
em uma votação, pois não foi apresentado nenhuma outra proposta; o 186 
conselheiro NELSON continua e pergunta se a taxa de titular solteiro era metade 187 
do valor de  casal, e com a proposta o aumento nessa categoria será de 22% e as 188 
demais em torno de 10%;  o Presidente Executivo OSVALDO diz que já 189 
aconteceu de ser 50% do valor de casal, mas não é obrigatório, então a proposta 190 
para 2018 é de ser mais; a intenção é distribuir nas modalidades para não 191 
sobrecarregar; continua dizendo que não pretende construir vestiário a qualquer 192 
custo, fazer passo a passo sem onerar o associado; a obra poderá também ficar 193 
para próximo Presidente. O Presidente da Mesa PEDRO coloca o item em 194 
votação, aprovado com 30 votos a favor e uma abstenção, e na sequencia passa 195 
para o item d) Leitura, Apreciação e Votação da proposta de resolução para 196 
inclusão de associado temporário conforme art. 4, IX do Estatuto Social.  O 197 
Secretario HERIBERTO faz a leitura da proposta de resolução onde o 198 
Presidente Executivo OSVALDO explica que esse dispositivo estatutário trata 199 
das categorias de associados em especial, tratando de atletas que representam ou 200 
possam vir a representar as cores da agremiação de esportes e poderão disputar 201 
representando a associação nas variadas modalidades esportivas e suas 202 
respectivas categorias fundamentais, os referidos atletas podendo frequentar o 203 
clube. O conselheiro e diretor adjunto de futebol menores TIAGO DOS 204 
SANTOS explica a necessidade da inclusão desses atletas, como sócios 205 
temporários, para participar dos campeonatos internos e externos, não 206 
desvalorizando os nossos atletas countrystas, mas as vezes não estão 207 
suficientemente preparados, seria para reforçar os nossos times; a Diretoria 208 
decide a participação em campeonatos externos, o Presidente Executivo 209 
OSVALDO diz que isso pode acontecer em várias modalidades, como bocha, 210 
foi trazido a proposta para o plenário entender dar sugestões e ter  bom senso de 211 



 
 
aprovação. O conselheiro ANDRÉ PINTO pergunta se ao baixar a resolução o 212 
estatuto será alterado, se teremos problemas futuros com atletas profissionais 213 
vindo jogar pelo clube. O Presidente Executivo OSVALDO diz que não, o novo 214 
estatuto já está previsto, só regulamentar; e esses atletas são menores, categoria 215 
de base, diz ainda que enquanto Presidente Executivo não permitirá a 216 
contratação de atletas profissionais, na mudança de Presidente, o conselho muda 217 
a resolução novamente. O conselheiro ADRIANO argumenta dizendo que 218 
ganhar campeonato não é uma necessidade do clube; e para admissão de novos 219 
associados, passam por uma análise, nesse caso sendo atletas de 12 a 15 anos, 220 
não teremos como analisar e controlar, isso poderá causar problemas futuros, 221 
portanto é contra a essa proposta sentindo que não há limitações e auto 222 
performance nos critérios de inclusão. O Presidente OSVALDO diz que a 223 
Diretoria enviou a proposta, mas o conselho pode opinar e alterar os itens da 224 
resolução. O conselheiro ADRIANO continua e sugere que uma comissão 225 
analise e tenha uma discussão mais estruturada antes da aprovação, diz ainda que 226 
o ideal é que as modalidades desenvolvam a base, treinando mais os nossos 227 
associados atletas. O conselheiro ROGÉRIO diz que foi muito importante a 228 
diretoria observar a questão do temporário, já fez parte de algumas e nunca 229 
observamos pelo estatuto, o uso do temporário. Não precisaríamos estar 230 
discutindo sobre isso se o Estatuto estivesse atualizado, poderíamos estar 231 
aproveitando todas as experiência que a gente teve em 4 projetos incentivados 232 
onde a gente teve aprovação 100% do projeto pois aprovação do Tribunal de 233 
Contas do governo estadual 100% dos registros, como conselheiro considera que 234 
o country club está crescendo e que tem a possibilidade de ser melhor 235 
representado lá fora, e  não só em campeonatos internos, para isso haverá uma 236 
regulação  previsto em estatuto, passará por uma  análise da diretoria, comissão 237 
de sindicância, e a qualquer momento o conselho poderá solicitar a alteração 238 
caso haja algum incomodo. O conselheiro NELSON faz a leitura do artigo no 239 
estatuto que trata de sócio temporários, diz também que mediante a necessidade 240 
de inclusão em determinada modalidade, o conselho deverá ser comunicado, 241 
para que assim possa dar o respaldo a diretoria. O presidente Executivo 242 
OSVALDO concorda com o conselheiro e ressalta que a diretoria não precisará 243 
aguardar até a próxima reunião do conselho para apresentar essas inclusões. O 244 
conselheiro DAVISTON diz que a resolução pode ser melhorada e sugere que 245 
os sócios temporários sejam de responsabilidade do diretor da modalidade 246 
solicitante. O Presidente Executivo OSVALDO diz que seja aprovado a inclusão 247 
de sócios temporários, depois conforme as sugestões dos conselheiros, apresenta 248 
a resolução para votação. A conselheira CARMEM LILIAN e ADRIANO 249 
CRUZ sugerem que esse item seja retirado da pauta. O secretario HERIBERTO 250 
esclarece que a aprovação de sócios temporários já existe, é estatutário, nessa 251 
reunião a resolução teria que ser aprovada ou não. O Presidente da Mesa 252 
PEDRO diz que o ideal é aceitar a proposta dos conselheiros NELSON e 253 
DAVISTON, alterando na resolução e finalizando com a votação. O conselheiro 254 



 
 
ADRIAN também concorda que a resolução pode ser melhorada, e pergunta 255 
qual o seu objetivo, pois muitos jogos, campeonatos que acontecem no ginásio 256 
do clube, afetam as outras modalidades, cita como exemplo os jogos do Vôlei 257 
Renata; comenta também que já assistiu campeonato de futebol no clube onde a 258 
torcida do time visitante baixou o nível no palavreado, não tendo condição 259 
nenhuma de estarem dentro da nossa casa, portanto diz que essa resolução está 260 
muito vaga precisando de discussão. O conselheiro FABRICIO diz que é 261 
importante regulamentar entrada de sócios militantes no clube e se diz favorável 262 
a proposta do conselheiro NELSON de limitar a quantidade de pessoas por 263 
categoria, também considera que o papel do clube acolher quem é de fora e se 264 
cometer uma infração será convidado para se retirar do clube. O Presidente 265 
Executivo OSVALDO diz que os meninos do clube por falta de competividade 266 
estão saindo e disputando em outras equipes, mas com essa resolução há 267 
possibilidade de voltarem. O conselheiro MARCOS TITO diz que acompanha 268 
o pessoal de futebol, e muitos atletas sabendo dessa possibilidade estão voltando, 269 
também teremos a possibilidade de novos associados; diz ainda que o fato desses 270 
atletas poderem causar algum problema de comportamento, estamos sujeitos 271 
também com o nosso associado; por isso apoia essa iniciativa. O conselheiro 272 
CLAUDIO GRIGOLON diz que o grande problema são as categorias de base 273 
sugerindo também limitar o número de participantes e idade. O conselheiro 274 
ANDRE PINTO diz que do modo como está sendo proposto seria assinar um 275 
cheque em branco, passa o problema adiante e não se resolve nada, os associados 276 
estão jogando na cidade porque dentro do clube não tem campeonato a altura, 277 
não há valorização, há uma falha muito grande em achar que com militante irá 278 
melhorar, concorda com o conselheiro CLAUDIO em limitar a idade. O 279 
conselheiro TIAGO DOS SANTOS diz que muitos de nossos atletas vieram 280 
como militantes. A conselheira ELISIANE diz que seria a favor da proposta 281 
pelo aspecto de incentivar as nossas crianças, alguém vir de fora para dar o 282 
exemplo ou completar um time, mas seria para todas as modalidades e não só 283 
futebol; mas também se diz contra a proposta pois o clube tem vários problemas 284 
no clube em relação à valorização e organização em diversas modalidades. A 285 
conselheira CARMEM LILIAN diz que concorda com o conselheiro 286 
CLAUDIO e sugere também que se limite as modalidades beneficiadas. O 287 
conselheiro GILMAR diz que essa proposta tem que ser mais debatida pois há 288 
um contrassenso em querer participar e divulgar o nome do clube, mas em 289 
muitos campeonatos o nome do clube não aparece; e também não faz sentido 290 
pois existe uma limitação na venda de títulos. O Diretor Tesoureiro ANDRE 291 
ASTOLFI também considera esse assunto muito sério, que seja melhor 292 
debatido; como sugestão diz que se deva olhar com mais atenção a formação de 293 
nossos atletas. O conselheiro MAJOR LAGO diz que já fez uma carta proposta 294 
sugerindo que nossa condução fique na rodoviária para a locomoção dos atletas 295 
entre 13/14 anos, aqueles que os pais não conseguem trazer aos treinamentos. A 296 
conselheira JULIANA SARAIVA pergunta se as jogadoras de vôlei Renata já 297 



 
 
fazem parte dessa proposta, sócias militantes, pois frequentam as dependências 298 
do clube, academia e piscina, faltando apenas a regulamentação. O Presidente 299 
Executivo OSVALDO explica que por fazer parte do projeto e treinamento, as 300 
atletas do vôlei Renata estão autorizadas a frequentar a academia e piscina 301 
aquecida, por 40 minutos, nos horários que não atrapalhem os associados; diz 302 
ainda que como Presidente gostaria de ver a sociedade, associados e conselheiros 303 
dando a merecida importância a esse projeto vôlei Renata. O Presidente da Mesa 304 
PEDRO diz que será colocado nessa resolução a proposta do conselheiro 305 
NELSON; de comunicar ao conselho as inclusões dos sócios temporários; a do 306 
conselheiro FABRICIO, que se limite em 3 atletas por modalidades; e a 307 
proposta do conselheiro DAVISTON; que os diretores de cada modalidade 308 
solicitante sejam responsáveis por esse atleta; na sequencia o Presidente da Mesa 309 
PEDRO coloca o item d) em votação; resolução aprovada por 19 votos a favor, 310 
11 votos contra, sendo 3 dos conselheiros, ADRIANO, JOSELENE E ANDRÉ 311 
PINTO; 2 abstenções, de VALDIR e ELISIANE; devido ao horário excedido, 312 
o Presidente da Mesa encerra a reunião. O Presidente Executivo OSVALDO 313 
agradece o apoio de todos pela aprovação do orçamento e contas, que o dinheiro 314 
será utilizado da melhor maneira possível em prol do associado. O conselheiro 315 
NELSON diz que pela legislação estatutária, a publicação e convocação do 316 
edital seja no mínimo 8 dias de antecedência, mas sugere que seja feito com 15 317 
dias de antecedência, e também se for possível, o mesmo prazo de enviar os 318 
documentos, expediente, aceitando sugestões. O Presidente da Mesa PEDRO, 319 
diz que pelo tempo ter se excedido, encerra a reunião às 23h05m agradecendo a 320 
presença de todos. Eu, HERIBERTO POZZUTO, primeiro Secretário redigi a 321 
presente ATA que vai assinada por mim, e também pelo Presidente da Mesa 322 
PEDRO LUIZ POZZUTO, a qual submete à apreciação de todos. Aos vinte e 323 
um dias de novembro de 2017. Ass. 324 
_________________________________________ HERIBERTO POZZUTO 325 
Primeiro Secretário e Ass. ___________________________________ PEDRO 326 
LUIZ POZZUTO Presidente do Conselho Deliberativo. 327 


